
Amina Saidi Paed205469@kp.dk
Berk Köylü Paed205688@kp.dk
David N.V Hansen Paed205504@kp.dk
Daniel Bachmann Jørgensen Paed205469@kp.dk
Præsentation af seminardagen:

I vores feltarbejde har vi tilegnet os en masse viden. Vi vil bruge denne seminardag

til at dele vores viden med jer. Vi vil i løbet af vores præsentation komme ind på en

eller flere teoretikere og nogle faglige kernebegreber, som har været relevant for

vores feltarbejde. Vi vil komme ind på kernebegreberne respekt-produktion og tillid.

Vi vil derefter præsenterer nogle forskellige cases, hvor der også er fokus på disse

valgte kernebegreber, så vi på den måde bedst muligt kan formidle det videre til jer

andre elever. Disse cases skal få jer til at tænke over jeres rolle og position i

forskellige scenarier som kommende pædagog og derudover gerne være med til at

danne nogle didaktiske overvejelser. Efter at have arbejdet med de forskellige cases,

er der mulighed for, at diskutere de forskellige cases i åbent forum. Dette tager vi i

plenum efter alle er færdige med deres udleveret case. Herunder bliver de forskellige

cases præsenteret.

Case scenarier:

Livestreaming:
En gruppe unge fra klubben har lavet en video, hvor de livestreamer sammen med andre

jævnaldrende. I videoen ser man, at mange i kommentarfeltet kommer med provokerende

kommentarer, hvilket udløser reaktioner fra dem der livestreamer. De bliver frustrerede og

kede af det.

Hvilke dilemmaer ser i her & hvad ville I gøre som pædagog i sådan et scenarie. Hvordan

ville i anvende jeres rolle og position i det givne scenarie?

En december dag:
En december dag var der en gruppe unge ude og lege i sneen. Det endte med at en pige

blev rullet rundt i sneen, imens de andre unge i gruppen filmede optrinnet og episoden. De

lagde filmen ud på de sociale medier. I dette tilfælde omhandler det TIKTOK. I videoen kan

man se at pigen både virker frustreret og ked af det.



Hvilke dilemmaer ser I her & hvad ville I gøre som pædagog i sådan et scenarie. Hvordan

ville i anvende jeres rolle og position i det givne scenarie?

Hyggegruppen:
En gruppe unge fra lokalsamfundet er medlem af en facebook - hyggegruppe. De unge

hygger sig derinde, men indimellem er der nogle andre, som bevidst prøver at skabe drama

og splid mellem de unge i gruppen. Det skaber derfor nogle problemer, som kommer til

udtryk i klubben og skolen.

Hvilke dilemmaer ser I her & hvad ville I gøre som pædagog i sådan et scenarie. Hvordan

ville i anvende jeres rolle og position i det givne scenarie?

Gaming adfærd:
En gruppe unge har besluttet sig for at spille GTA i klubben og det hygger de sig med. Efter

at have spillet gentagne gange i klubben, tager den unge gruppe drenge gaming sproget til

sig, hvilket resultere i de begynder,  at komme med upassende jokes og kommentarer til

andre unge klubben. Man kan tydelig mærke en ændret stemning imellem dem som spiller

spillet og dem der ikke gør.

Hvilke dilemmaer ser I her & hvad ville I gøre som pædagog i sådan et scenarie. Hvordan

ville i anvende jeres rolle og position i det givne scenarie?




