Kærlighed og knuste hjerter
Kærlighed og knuste hjerter er lavet som en podcast baseret på en sand historie. ’Samira’ er ikke
på udkig efter en kæreste, men en dag vikles hun ind i en stor konflikt, da hendes bror opdager, at
hun har en kæreste.
Podcasten medfølges af en række opgaver, der berører emner som kærlighed, social kontrol,
normer for hvordan man er kærester og dét at have forskellig etnisk baggrund.
Navne og detaljer i podcasten er lavet om, for at bevare deltagernes anonymitet.
Kærlighed og knuste hjerter – en podcast
Kærlighed og knuste hjerter er en podcast baseret på en sand historie om ’Samira’, som dengang
mødte sin kæreste og blev dybt forelsket. Det var en lykkelig tid, men en dag går det galt.
’Samira’ og hendes kæreste bliver en dag opdaget af hendes bror og her er ’Samira’ tvunget til at
træffe et rigtig svært valg.
Navne og enkelte detaljer i ’Samiras’ fortælling er ændret for at sikre deltagernes anonymitet.
Diskussion
Følgende diskussion kan enten laves i fællesskab eller enkeltvis.
- Diskuter hvad der er hovedproblematikken i ’Samiras’ fortælling.
- Hvor opstår der en konflikt for ’Samira’ – hvordan går det galt?
- Hvorfor tror du, at ’Samiras’ bror bliver vred? Hvad er der på spil for ham?
- Hvad syntes du om den måde ’Samiras’ forældre håndterer situationen på?
- Hvorfor tror du, at de håndterede situationen som de gjorde?
- Hvilken grund, giver ’Samiras’ forældre for at hun ikke længere må se sin kæreste?
- Hvad kunne de have gjort anderledes?
- Hvordan tror du, det er at være ’Samira’?
- Hvordan har hun oplevet det at være kærester?
- Har hun gjort noget forkert?
- Hvordan tror du, at ’Samira’ ser tilbage på hele forløbet?
Opgaver
- Lav en eller flere tegninger, der illustrerer ’Samiras’ historie. Du kan også lave et storyboard, der
illustrerer de forskellige scener, der udspiller sig i Kærlighed og knuste hjerter.
- Indtal en podcast på mellem fem til ti minutter, hvor du fortæller historien fra Kærlighed og
knuste hjerter, fra enten ’Samiras’ brors eller ’Samiras’ fars perspektiv. Hvordan tror du, at de har
oplevet situationen?

Sådan laver du en podcast
På din telefon kan du finde apps til at optage lyd. F.eks. kan du finde flere gratis apps i App store til
at optage lyd. Vi har brugt en der hedder Voice Recorder and Audio Editor der er gratis. Det kan
være en god idé at lave et kort manuskript inden I går i gang. Aftalt gerne roller, hvis I er flere der
indtaler. Husk at din podcast ikke må være for lang, så hold øje med tiden. God fornøjelse!

