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1: “Jeg har lidt ADD, og når jeg kigger i bogen, så begynder jeg at kede mig. Det er 
ærgerligt, at man ikke får den viden ind”. Hør mere om de didaktiske styrker, som 
podcast kan have i undervisningen.

2: Eleven som modtager af podcast: Hvem gavner det i klassen? Og i hvilke formater 
skal vi arbejde?

3: Eleven som producent af podcast: Hvordan arbejder vi med spørgeramme, 
interview osv.? Få også sparring på en konkret idé, I har.

4: Er det ikke dyrt og besværligt at arbejde med podcast? Teknikken må aldrig stå i 
vejen for den gode fortælling. Konkrete råd til, hvordan I bedst kommer i gang med 
at arbejde med podcast både i forhold til teknik samt koncepter.

5: Brug podcast til at sætte gang i debatten i klassen: Når stemningen er lidt sløv i 
klassen, og det er svært at får gang i debatten, så kan podcast bruges som en 
kickstarter til at tage fat på et emne, der skal tales om i klassen.
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Podcast er 
kommet for 

at blive

uStyrker ved podcast

uTid til fordybelse

uLængere taletid modsat f.eks. video

uKan høres mens vi laver andre ting

uEt ”seriøst” medie (Tid til at spørge ind, lytte til
andre, forberedelse…)

uIngen bias i form af foto / svært med bogstaver … 



Inklusion - Når teksten lyttes siddestilles den læsesvage med den 
læsestærke. Også i produktionsdelen er eleverne mere ligestillet og elever 
som tidligere kunne have svært ved at komme ud med deres historie, kan 
nu slippe fri af de begrænsninger, de kunne opleve ved skrivningen.

Fantasi - Når der lyttes skabes billederne i hovedet (ligesom ved læsning), 
dermed bliver historierne lytterens egen i fantasien.

Mundtlighed - Når eleverne selv producerer podcast, trænes 
mundtligheden intensivt. Eleven lytter til sig selv igen og igen, hvilket kan 
gavne ved f.eks. fremlæggelser.

Kilde: Mikkel Aslak, kombineret
folkeskolelærer i de ældste klasser og pædagogisk konsulent for it og medier på CFU.
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Eleven som modtager af podcast
u 563 sider 

u Mange får ikke læst den 

u De står selvsagt svagere og 
risikerer at droppe ud 

uHVAD GØR VI?



- Nu er jeg ordblind og det er er rigtigt svært at sætte sig 
ned og læse en bog og forstå den. Derfor vil det være en 
fed mulighed at have den på en podcast
Kokkelev Fie fra ZBC Slagelse

- Jeg har lidt ADD og når jeg kigger i bogen, så begynder 
jeg at kede mig. Det er ærgerligt at man ikke får den viden 
ind
Kokkeelev Sora fra ZBC Slagelse

Mange fra min klasse gider ikke teori, de vil bare lave mad
– Kokkeelev Rasmus fra ZBZ Slagelse



Indhold/form:
Blandt de tre adspurgte er der enighed om at kilderne i podcasten skal være 
en faglærer samt en erfaren kok (evt. slagter eller andet). Elever kan også 
indgå i mindre skala. 

Podcasten skal ikke blot være oplæsning. Ligeledes er der et ønske om at 
kilderne skal have en ”glød”, der kan tænde eleverne og kokken må gerne 
komme med storytelling, som eleverne kan lære af.

Med andre ord arbejde med nogle af lydmediets styrker i form af den gode 
fortælling, der trækker lytteren ind i podcasten.

- Det skal være spændende at høre på og det skal være folk, der nyder 
at fortælle – Fie
- Den skal ikke bare læses op, der må gerne være diskussion og historier -
Rasmus



Værdi:
Lige nu ser de Kokkebogen som lidt tung og til tider også lidt forældet. En nævnte 
afsnittet om menuer, hvor der f.eks. ikke er taget højde for at flere danskere 
efterspørger vegetarmad. Her kunne en podcast gå ind og fører bogen up to date.

To af de adspurgte havde udfordringer med at læse dels på grund af ordblindhed 
og ADD. De tænkte begge at podcast vil have en høj værdi for dem.

- Når man lytter, tænker jeg man har en bedre indlæring - Fie

- Jeg har nemmere ved at koncentrere smig, når jeg lytter – Sora

- I podcasten må de gerne, hvor man er henne i bogen, så vi kan følge med og 
bliver tvunget til at læse i bogen. De kan f.eks. sige: Nu er vi på side 400 - Fie



Eleven som modtager af podcast

Tilgængelighed - Det er teknisk nemt at bruge podcast i skolen. De kan tilgås på alle platforme og ofte
vil eleverne blot bruge deres telefon.

Store mængder - Eleverne kan typisk overskue større mængder materialer, når der skal lyttes, end hvis 
det skal læses eller ses på film. Lektien kan laves på cyklen eller i bussen, hvilket gør det mere 
overskueligt at få lavet.

Mange elever har svært ved bogstaver for dem er det nemmere at fortælle end at skrive

Kilde: Mikkel Aslak pædagogisk konsulent CFU
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uForberedelse

Research/spørgsmål/kildekontakt…

uOptagelse

Holde fokus/aktivt lyttende/stille hv. spørgsmål

uBearbejdning

Udvælge/opbygge/speak/music/reallyd
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