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- virkelighedens og fiktionens lydfortællinger
Podcast

• Podcastfænomenet kort fortalt 
• Generelt om podcast i skolen 
• Hjemmesidenog gode ressourcer 
• Materialer 
• Elevproduktioner - eksempler 
• Produktionsværktøjer 
• Didaktik og produktion  
• Afleveringer og udgivelse 
• Hands on - Lav selv en lille podcast 
• Opsamling
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Podcast-fænomenet
Gammel vin på nye flasker



Definition 
En podcast er en medieform 
En podcast er en lydoptagelse, du kan høre, når du vil 
En podcast er ikke en lydbog 
Podcast er som udgangspunkt gratis at lytte til



Podcast som fænomen

• Forbruget stiger stabilt 
med et par procent om 
året


• Drives bl.a. af den 
teknologiske udvikling


• Det visuelle har nået et 
mætningspunkt 



Podcast i skolen



Anbefalinger og en hjemmeside

https://cfu.via.dk/fag-og-vejledning/dansk/udskoling/Podcast-i-danskfaget


Hvor og hvordan finder jeg podcast?

Mobil og tablet Computer



Litteratur 



Elevproduktioner

Den personlige beretningHistorien (med de mange lyde)



Podcast didaktik



At arbejde med lyde

Udnyt potentialet

Effektlyde

Stemningsmusik

Lav selv lyde Udnyt reallyde

Opmærksom på copyright (CC0 - free sound)



Podcast - og læring

Fokus på mundtlighed 
• Stemmeføring 
• Hastighed 
• Pauser

Skriftlighed 
• Manuskript 
• Noter

Narrative kompetencer 
• Opbygning Kommunikation 

• Ordvalg 
• Målgruppe



Lav din egen podcast

På computer med skoleTube 
På computer uden skoleTube 
Med iPad 
Med telefon

WeVideo

Audacity

GarageBand

Memoer eller lign. 
(Anchor)

(iMovie)



Aflevering af podcast



Udgivelse af podcast

• Link fra skoletube 
• Fra skoletube til iTunes 
• Lærerkonto på Anchor - fra Anchor til 

f.eks. Spotify



Padlet med ressourcer

 

kortlink.dk/yu49

https://padlet.com/MikkelAKA/podcast
https://padlet.com/MikkelAKA/podcast
http://kortlink.dk/yu49


Leg med lyd



Opsamling
Nye erfaringer

Do’s and dont’s

Gode idéer

Tanker om podcast

Ris, ros og gode råd til oplægsholderen

kortlink.dk/yu47

http://kortlink.dk/yu47


Find os…
VIA CFU´s facebookside

VIA CFU dansk i udskoling 
facebookgruppe

viacfu.dk - Hjemmesiden 
med kontaktinfo, inspiration 
til alle fag, kursusoversigt m.m.

mitCFU.dk - Søgning efter  
og bestilling af materialer til  
skolerne + e-bøger og tv/film streaming

http://viacfu.dk
http://mitCFU.dk


Snigpræmiere på CFU Podcast



Følg eller kontakt mig 

@skoletech

@MikkelAslak

Mikkel Aslak

mika@via.dk

mailto:mika@via.dk

