Opgave 5 - efter lytning af podcast

Lav din egen speak
- Elevvejledning

ca. 2-4 lektioner

HVAD:

Denne opgave handler om at digte videre på et af afsnittenes
historie. Du kan fx. vælge at digte på historien om Jonas, som
venter med at springe ud for sin far. Hvad sker der da han så springer ud? Hvordan reagerer faren og hvad ændrer sig i Jonas’ historie?

HVORFOR:

Du får mulighed for at reflektere over virkelige personers liv og
oplevelse af at være anderledes i et samfund. Denne øvelse lægger
op til at diskutere normer indenfor køn og seksualitet, og hvordan
dette påvirker rigtige menneskers skæbner.

HVORDAN:

I arbejder fx. sammen 2 og 2 om at skrive et manuskript og derefter indtale en speak, som formidler hvordan hovedpersonens liv
potentielt kunne udvikle sig fremover

Udstyr du skal bruge til opgaven:
• Computer eller smartphone til afspilning af podcastafsnit.
• 1 sæt høretelefoner pr. elev.
• Smartphone eller anden mikrofon (fx. zoom H4N recorder) til at
optage speak på.

• Soundation, Audacity eller andet webprogram til redigering af

lydoptagelser. De nævnte programmer er gratis, men et alternativ
kan være programmet Garage Band, som er installeret på de fleste
Apple computere.

”SPEAK” ER EN FORTÆLLERSTEMME DER TALER DIREKTE TIL
DIG, OG SOM OFTE HØRES I TV, REKLAME VIDEO, RADIO OG
PODCAST

s. 1 af 2

Opgave 5 - efter lytning af podcast

Fremgangsmåde:
1. Sørg for at øve din speak inden du indspiller den og overvej
hvordan du vil “speake” - Hvor skal du fx lægge trykket på
ordene og hvor hurtigt/langsomt skal du tale?
2. Lyt evt til andre speak’s for at blive inspireret
3. Find en recorder at indspille på. Det kan fx være en smartphone
4. Find et lydsvagt rum, hvor der er minimal støj. Det kan være
mange ting som støjer, fx udluftning, lys(el), tilstødende lokaler, andre mennesker osv.
5. Stå med ca. 10 - 15 cm afstand til recorderen som du optager
på
6. Sørg for at snakke i nogenlunde samme toneleje og med
nogenlunde samme volumen, når der indtales
7. Tryk record, når du er klar til at indtale din speak
8. Læs din tekst op, start forfra hvis du laver fejl
9. Tryk stop
10. Gem optagelserne
11. Importer dine optagelser i det valgte lydprogram på computeren
12. Hvis der er flere optagelser som du gerne vil bruge, så
importer alle i programmet og lad dem efterfølge hinanden
i programmets tidslinje. Klip evt. optagelserne til som du
ønsker
13. Eksporter din speak til en lydfil
14. Afspil din lydfil for andre og få feedback
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