
TID CA. 120 - 140 MIN

HVORFOR?
Eleverne øver sig i at reflektere over emnet og tage stilling til, hvilke informationer og vinkler 

der er de vigtigste at inkludere i podcasten. Derudover styrker eleverne deres formidlings kompetencer 

og skaber et produkt, som kan gemmes til videre inspiration eller brug for eleven.

HVAD?
Denne opgave handler om, at eleverne træner deres formidlingskompetencer 

og øver sig i at udvælge, hvad de synes er essentielt at viderebringe om emnet.

Vinkler til podcast produktionen kan være:

• Et bredt resumé af de udfordringer ved moderne tøjproduktion  

og hvilke løsninger eleverne finder realistiske og relevante?

• En inspirationspodcast med udvalgte tips og tricks til at få et mere  

bæredygtigt tøjforbrug på individuelt forbrugerniveau. 

• Et afsnit om greenwashing. Med eksempler på greenwashing og forklaringer  

eller analyser af, hvorfor firmaer har denne adfærd og konsekvenser heraf?

• En personling fortælling, hvor eleverne sammenligner deres eget liv og hverdag med    

Ayaans. Her er det relevant, at eleverne analyserer deres egen tilværelse i forhold til    

Ayaans og samtidig forholder sig til menneskerettighederne og verdensmålene.

HVORDAN?
Gruppearbejde. Lad elverne arbejde sammen 2 og 2 eller i grupper af max. 3 elever. På baggrund af hjemmesiden

www.ientyndtråd.dk og videooplevelsen laver eleverne i denne opgave en podcast som formidlingsprodukt. Formålet 

med at producere en podcast er, at eleverne øver sig i at lave research og formidle indhold til en konkret målgruppe.

Podcasten bygges op om elevernes egen speak. En “speak” er en fortællerstemme, der taler direkte til lytteren og som 

ofte høres i f.eks. radio, podcasts, tv og reklamer.

TIP: Hvis eleverne har brug for inspiration til opgaven, kan de lytte til eksempler på elevproduktioner via dette link.

PRODUCÉR EN SIMPEL PODCAST 
OM UDFORDRINGERNE VED 
TØJPRODUKTION.

S T X  o g  U D S K O L I N G
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UDSTYR TIL OPGAVEN

• Mikrofon - brug gerne din smartphone som mikrofon.

• 1 sæt høretelefoner pr. elev

• Lyd redigeringsprogram. Garageband er installeret på de fleste Apple-computere. 

Ellers kan man finde udmærkede gratis programmer online. F.eks. Audacity, som kan downloades gratis,  

eller Soundation, som findes via skoletube.

OPGAVE CA. 45 MIN
Eleverne fordeles i grupper af 4-5 elever pr. gruppe.

FREMGANGSMÅDE

1. Lav grundig research via www.ientyndtråd.dk og læs på de forskellige sider.

• Eleverne overvejer hvilke vinkler på emnet der Interesserer dem mest  

 og hvad de synes er det vigtigste at fortælle om.

• Når de har valgt en vinkel og en tematik som podcasten skal handle om, er det tid til, at I tænker  

 over opbygningen af podcasten og hvordan det bedst muligt giver mening i forhold til jeres indhold.  

 For at lave en simpel opbygning af podcasten skal eleverne tænke over en start, midte og slutning på  

 produktion. I starten er det en god idé, at de præsenterer det overordnede emne og deres valg af vinkel 

 samt begrundelse. Herefter kan eleverne gå mere i dybden med at formidle vigtige analytiske pointer og  

 indsigter, som de har gjort sig gennem deres research eller i undervisningen. I en slutning kan de  

 opsummere nogle centrale pointer, reflektere og komme med inputs og inspiration til, hvordan vi løser 

 udfordringerne på området.

2. Eleverne skal øve speaken godt igennem inden de indtaler den. Aftal på forhånd, hvem der speaker hvad.

3. Find et lydsvagt rum, hvor der er stille og ikke er nogen overdøvende støj.

4. Når speaken optages, er det en god idé at holde mikrofonen stille og med nogenlunde  

samme afstand til mikrofonen hele tiden.

5. Husk at du kan klippe i din speak, så hvis du laver fejl, kan du tage flere “takes”.

6. Når speaken er indspillet importeres den som MP3 fil til det valgte program, hvorefter man,  

via tidslinjen i programmet, kan redigere i optagelserne og klippe de korrekte “takes” til ét langt afsnit.

7. Afspil afsnittet for andre elever i klassen og upload evt. til en fælles platform.
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