
Producer podcast 
til din undervisning

Materialet er udviklet i samarbejde medMaterialet er udviklet i samarbejde med
podcastjournalist Søren Prehnpodcastjournalist Søren Prehn



Podcast er blevet moderne! Mange undervisere vil gerne udforske mediet i en læringskontekst,
og hvis du også gerne vil det, så har du her fat i en podcastmanual, som du kan følge fra start til
slut, når du vil lave podcast – selv eller med eleverne.

Baggrund for manualen
Manualen er et resultat af projektet 'Den didaktiske podcast', som CIU er tovholder på, og
projektets titel indikerer i sig selv, at der ikke bare er tale om podcast, men om podcast til
undervisningsbrug.

Projektet er finansieret af Region Syddanmarks Uddannelsespulje. Centralt i projektet er
produktion af 32 podcasts til fire uddannelser: EUD Business, SOSU, Tømrer og
Landbrugsuddannelsen. 

CIU er projektleder, og udvikler de 32 podcasts i samarbejde med fire erhvervsskoler: Tietgen,
SOSU Syd, Hansenberg og Dalum Landbrugsskole og fire af de store undervisningsforlag:
Systime, Gyldendal, Praxis og SEGES. 

De 32 podcasts testes på 13 erhvervsskoler, og en forsker kigger med, så vi kan producere viden
om elevernes læreprocesser med podcast. I alt er ca. 70 lærere og 1500 elever involveret i
udvikling og/eller test. 

Find de didaktiske podcasts og mere viden
Udover at producere denne manual, har CIU bedt UC Syds lektor Peter Holmboe om at grave lidt
i podcastmediet, og det er der kommet tre små informative film ud af, som handler om: 

1) Mediets historie og baggrund
2) Didaktiske vinkler
3) Hvad du kan bruge podcast til i din undervisning, herunder hvad forskningen siger om lyd i
undervisningen. 

Du kan se filmene her: https://videnscenterportalen.dk/ciu/katalog/podcast-i-undervisningen-
muligheder-og-begraensninger/

Du kan også lytte til og bruge projektets podcasts i din undervisning. Du finder dem her:
https://videnscenterportalen.dk/ciu/catalogue-subject/podcast/

Introduktion til podcastmanualen

2
 

 

Med støtte fra Region
Syddanmarks Uddannelsespulje
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https://videnscenterportalen.dk/ciu/catalogue-subject/podcast/
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Samme sted finder du også lærervejledninger til de udviklede podcasts, hvor det fremgår,
hvordan flere episoder hænger sammen og udgør et samlet læringsforløb. Projektets fokus har
ikke kun været at udvikle podcasts, men i særdeleshed at udvikle en didaktik rundt om en række
episoder, og denne manual er derfor også kendetegnet ved et didaktisk blik på
podcastproduktion. 

Manualen er produceret til og afprøvet i projektet 'Den didaktiske podcast', og den er nu tilpasset,
så den kan anvendes i alle sammenhænge, hvortil du måtte ønske at producere didaktiske
podcasts. Og vil du gerne have dine elever til at producere, så kan du bruge manualen som
inspiration.

Rigtig god fornøjelse!
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 Hvad skal de lære?
 Hvad er deres udgangspunkt?
 Hvordan skal de lære det?

Her tages der udgangspunkt i at flere episoder + eventuelle aktiviteter samlet set tjener det formål
at opfylde nogle faglige mål fra bekendtgørelserne. Derfor er der først fokus på
læringsforløbet, derefter de enkelte podcastepisoder.

1. Hvilket fagområde skal forløbet formidle?
2. Hvem er målgruppen?

 3. Hvilke podcastepisoder består forløbet af, og er der en rækkefølge imellem dem?

Læringsforløb

Start

Mål
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Hvad er det konkrete læringsmål for episoden? Brug evt. sætninger som: Når eleven har lyttet
til episode x, kan han/hun….
Hvordan skal eleverne handle/reagere/debattere, når de har lyttet til episoden? Tænk over,
hvilke aktiviteter der skal til for at nå læringsmålene. 
Hvilket samspil er der mellem podcast og andre materialer, fx grundbogen?
Find det rette koncept: Gæst i studiet, Partnertalk, Paneldebat, Missionen eller Interview med kilde.
Se mere om dette på side 7-12.

1.

2.

3.
4.

Beskriv for hver PODCASTEPISODE:

Overvej følgende, når LÆRINGSFORLØBET skal beskrives:



give eksempler på, hvordan teorien anvendes og kommer til udtryk ude i praksis
fokusere på transfer 
lægge op til en konkret og praktisk øvelse, der får eleverne til at omsætte teorien

stille interessante spørgsmål, som grundbogen besvarer
fortælle om et billede eller en grafik i bogen, der illustrerer noget af det, der tales om i
podcasten
fortælle om grundbogens indretning (fx hvor man kan finde ordforklaringer o.l.)

forklare fagbegreberne med hverdagsord (frem for med andre fagord, der også er svære at
forstå) 
bruge storytelling, så begrebet knyttes til en fortælling, der hjælper med at huske ordets
betydning
supplere forklaringerne med konkrete og praktiske eksempler

#Didaktiske dogmeregler
I en didaktisk podcast kan det være en hjælp at lave nogle didaktiske dogmeregler, som du vil
overholde. Her er nogle eksempler:

#1: Podcasten forbinder teori og praksis

Fagenes grundlæggende teoretiske viden skal formidles på en måde, der forbinder den med
praksis. Det skal ske ved at:

 
 
#2: Podcasten spiller sammen med grundbogen

Podcasten supplerer og udbygger stoffet i grundbogen og bevæger sig tilsvarende inden for
fagenes mål. Podcasten mundtliggør stoffet i bogen og skal i øvrigt anspore eleverne til at åbne
grundbogen og opsøge viden. Det skal ske ved at:

 
 
#3: Podcasten formidler fagbegreberne

Podcasten formidler fagets begreber på en let og klar måde. Det skal ske ved at:
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Podcast-koncepter 
Alle podcasts bygges typisk op omkring et koncept. Det valgte koncept danner rammen for
indholdet og formidlingen af indholdet. Der findes mange forskellige koncepter, men herunder
tager vi udgangspunkt i fem meget anvendte – og brugbare – grundkoncepter, som du kan
finde inspiration i og bruge i dine egne podcasts. 

 

1: Gæst i studiet
Her har du inviteret en gæst eller flere ind i studiet, som kan give dine lyttere en høj faglig
indsigt. Det kan f.eks. være en kendiskok, der bliver spurgt ind til indkøb af råvarer. Denne
genre kræver, at studieværten er godt forberedt og har lavet en god spørgeramme, så der
kommer en klar vinkel og rød tråd gennem interviewet.

Det vil være en god ide før selve interviewet at lave et forinterview over telefon med gæsten, så
du ikke bliver overrasket over svarene. Du skal også lave en ”kontrakt” med gæsten, så han/hun
ved, hvilke emner I kommer ind på, og hvad deres rolle er i podcasten. Det giver samtidig den
interviewede mulighed for at forberede nogle gode og brugbare svar. En god huskeregel er, at
der cirka er to minutter til hvert spørgsmål.   
 
Det er også en god ide at bede gæsten om at tænke over nogle konkrete episoder fra deres
dagligdag, der taler ind i vinklen på din podcast. For eksempel om dengang restauranten måtte
smide 50 kilo kød ud, fordi de havde bestilt for meget. Storytelling er med til at give en god
lytteoplevelse, så det ikke bliver for tørt og teoretisk.     
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Er rimelig nemt at producere, når forberedelsen er i orden.
Giver mulighed for storytelling, så din podcast ikke bliver for teoretisk og tung at lytte til.
Optagelserne foregår i et trygt miljø, hvor du er på hjemmebane, og lyden er nem at styre.

Styrke

 
Men….
Det kræver som sagt, at forberedelsen er i orden, og at du har valgt relevante kilder, der er gode til
at formidle deres viden. Derudover er det en rigtig god ide, at du før selve optagelsen laver nogle
prøveoptagelser på din smartphone, hvor du finder ”din stemme” og prøver at læse op fra dit
manus. Husk, at lytterne hurtigt hopper fra, hvis sproget bliver for tungt og ukonkret – og pas på, at
optagelsen ikke ender som en løs samtale. Det er dig, der styrer samtalen og har et klart mål!

Eksempel fra praksis 
Denne manual er udarbejdet i samarbejde med Søren Prehn. Han
har i flere år været producent på ”Det videnskabelige kvarter”, der er
en podcastserie fra Aarhus BSS med forskningsbaseret viden om
erhverv og samfund. 

I hvert afsnit interviewer værten, Michael Schrøder, en forsker fra
Aarhus BSS, som på 15 minutter går i dybden med ét emne. Før
hver optagelse bruger Michael god tid på at lave forinterview med
forskeren, så han er super skarp på spørgsmål og intro-speak, når
den røde knap lyser. I intro-speaken bliver lytterne typisk
introduceret for kilder, emne og hvorfor det er væsentligt.

I selve studiet skal du have et manus klar med dine spørgsmål og præsentation af emne og
gæsten i studiet. Forbered også, hvad du vil sige som afrunding i podcasten. Tænk gerne over,
hvilken type studievært du ønsker at være: Frisk, seriøs, sjov, andet?
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Her er det typisk to/tre fagpersoner, der taler sammen om et konkrete emne. Denne form
sikrer en høj faglighed og er ikke så tidskrævende, som mange af de andre koncepter. Men igen
er det vigtigt, at I er godt forberedte og ved hvilke emner, I vil udfolde, og hvem der siger hvad,
så der ikke bliver for meget tom snak. Husk at komme med nogle sjove/skøre/spændende
eksempler undervejs, så det ikke bliver for tørt og kedeligt.
 

Eksempel fra praksis
Søren Prehn producerer også podcasts for Kromann Reumert, og de arbejder med dette
koncept. De vælger altid en til at være tovholder i studiet, som er ansvarlig for at byde
velkommen samt til at præsentere emne, kilder og lave overgange. Det betyder, at der aldrig er
tvivl om, hvem der har ansvaret undervejs. Men bliv ikke for ”stram”, der skal være plads til ping-
pong og sjove bemærkninger undervejs. Mange mediehuse benytter sig også af konceptet,
f.eks. ”Du lytter til Politiken”. Her bruger man den interne ekspertise i huset til at folde et emne
ud.

Sikrer høj faglighed og er ikke så tidskrævende.
Kan give en tilbagelænet og hyggelig stemning for lytteren.
I kan forberede jer sammen.

 
Styrke

Men…
Husk at definere jeres roller i god tid. Hvis I laver et grundigt manus, så pas på, at det ikke lyder for
oplæst. Lav gerne en prøveoptagelse på din smartphone og hør, om der er en god afslappet kemi
imellem jer, som kommer ud til lytterne.

9
 

 

2: Partnertalk



Man får en mangfoldighed og repræsentativitet ift. deltagere, så alle får en stemme.
Hvis det er elever, som deltager i panelet, vil de typisk turde åbne sig mere op, når der er flere
til stede på samme tid.  
Hvis man arbejder med dilemmaer, så giver det en god motor i podcasten. 

  
 
Som lytter er vi nysgerrige på, hvad panelet når frem til. Samtidig er forskelligheden i den måde
panelet er sammensat på i forhold til køn, alder osv. med til at skabe dynamik og bredere
identifikation, så man derved henvender sig til en større målgruppe.

Eksempel fra praksis
Søren Prehn har i samarbejde med en kollega produceret en række podcasts til Aarhus
Universitetshospital. Et panel af unge med kræft giver, med udgangspunkt i et konkret dilemma,
deres bud på, hvordan man tackler nogle af de problemer, som næsten alle unge med kræft
møder. Søren oplevede, at de unge følte sig trygge i interviewsituationen, fordi de sad flere
sammen.

 
Styrke

  

Men…
Ønsker du elevdeltagelse, er dette koncept en god mulighed, men igen kræver det, at du har
lavet et godt/skarpt manus og ikke er bange for at ”lukke” ned for kilder, der snakker for meget
eller snakker udenom.

De fleste kender nok ”Mads og Monopolet”, hvor et udvalgt panel diskuterer diverse dagligdags
dilemmaer. Det er den mest lyttede podcast i Danmark og har været det i mange år. Et dilemma
er den perfekte motor i en podcast; en udfordring, der gerne skal løses, men hvor svaret ikke er
så ligetil.
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3: Paneldebat



Når dette koncept lykkes, så er det spændende og nærværende at lytte til. 
Er meget personligt, fordi vi lærer værten at kende. 
Man arbejder typisk med flere lag i fortællingen, og der bliver kælet for de lydlige effekter.

Nogle af de mest populære podcasts er ”True Crime”-genren, hvor der typisk er en reporter på
jagt efter at få svar på, hvad der skete den nat, hvem der gjorde det osv.

 

Kort sagt er reporteren på en mission efter f.eks. at få svar på ét centralt spørgsmål. Et godt
eksempel på den genre er podcasten ”Et langsomt mord”, hvor værten prøver at finde svar på,
hvad der skete med hans far, som blev dræbt for mange år siden. Et andet eksempel er Morten
Resens populære ”Startup”-podcast, hvor lytterne følger hans kamp for at få succes med sin nye
virksomhed. 

Styrke

 
Men…
I modsætning til studiepodcasten, så tager den (meget) længere tid at producere. Kræver ofte at
du bruger lang tid på at skrive speaks, da det er en genre, hvor værten er personlig og undervejs
tager lytteren meget i hånden. Selvom man bruger lang tid, så er det ikke altid det lykkes.

Eksempel fra praksis
Med oplæg og vejledning fra podcastjournalist Søren Prehn drog
seks elever og en underviser fra Mulernes Legatskole på en
mission i Ghana for at finde ud af, hvordan det står til med FN’s
Verdensmål. Det blev til podcasten ”3561 km hjemmefra”.

Eksemplet viser, at det ikke nødvendigvis behøver at omhandle død
og ødelæggelse i missionskonceptet. Det kan også være et centralt
spørgsmål, som man drager ud i verden for at finde svar på.
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4: Missionen



Kan bringe praksis tættere på lytteren. Man kan fx høre kødet stege på komfuret, 

Giver mulighed for at lave observationer fra kildens miljø, der kan bruges i 

Kilderne føler sig mere på hjemmebane. 

Tager typisk længere tid at redigere, da der ofte er flere lydspor (speak, interview, musik,
reallyd…).
Du skal både have styr på teknik og interview.
Det kan være sværere at styre lyden. Er der musik i baggrunden eller måske et ur, som tikker.
Det skal du være opmærksom på, da det kan blive svært at klippe i lyden, hvis der er for meget
baggrundsstøj. 

5: Interview med kilde i miljø      

Ved at tage ud og interviewe sine kilder i deres omgivelser, giver det mulighed for at krydre
interviewet med optagelser fra kildernes eget miljø eller praksis. Det kan f.eks. være køkkenet, hvor
kokken arbejder osv. 
 
Det betyder, at lytteren kommer tættere på kilden og får et indblik i kildens hverdag. Samtidig er
det med til at give en mere varierede lytteoplevelse. Igen er det en god ide at lave en kontrakt med
sin kilde. Hvad handler interviewet om, hvad er kildens rolle, hvor bliver det udgivet, og hvor lang
tid varer optagelsen?   
 
 

 

Styrke

      mens man får den faglige teori direkte i øregangen. 

      spørgsmål samt som beskrivelser/speaks i den færdige podcast.  

Men…

Eksempel fra praksis
Bliv klogere på, hvordan I udvikler jeres forening:
Lyt til DGI’s podcasts. Sådan lyder opfordringen
fra DGI. Sammen med en kollega har Søren
Prehn rejst land og rige rundt for at gøre
lytterne klogere på, hvordan man f.eks. får flere
frivillige i foreningen.

Fordelen ved at være ude er, at man får et godt
indblik i kildernes arbejde. Samtidig får man
mulighed for at optage reallyd, så lytteren
nemmere kan fornemme stedet/miljøet. Man
kan også lave iagttagelser, der kan bruges til at
beskrive stedet senere i en speak.
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Deltagerne og rollefordeling
Motivation – hvorfor denne podcast?
Fagområde, emne og læringsmål 

Interview med mester

To elever samler op på mesters svar (og bruger fagbegreberne)
Eleverne finder svar i grundbogen
Eleverne diskuterer forskellen mellem mesters svar og grundbogens svar.

Konkret opgave, som lytteren kan gå i gang med

Kort opsamling
Farvel
Outromusik og værkstedslyde

Indholdsplan
Indholdsplanen er en drejebog for podcastepisoden, der anviser, hvad der skal ske og i hvilken
rækkefølge. Det er et første overblik, der fungerer som grundlag for at tale konceptet helt på
plads.
 

Eksempel på indholdsplan til podcast på 15 minutter:
 
Intromusik og værkstedslyde (30 sek.)

Præsentation (2,5 min.)

Del 1: Besøg i praksis (4 min.)

Del 2: Opsamling på fagbegreber (5 min.)

Del 3: Opgave (2 min.)

Outro (1 min.)
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Manus
Manus er episodens drejebog. Det er en uddybning og konkretisering af indholdsplanen, hvor
det eksempelvis fremgår, hvem der skal interviewes og hvornår, samt hvilke spørgsmål der skal
stilles, og hvilke pointer der skal frem. Det er en præcis aftale om, hvad der skal ske.
 
Eksempel på manus:
 
Intromusik og værkstedslyde
Say no more – samme intromusik i alle fire episoder
Lyde fra et tømrerværksted, hvor der saves og hamres

Præsentation
Deltagerne og rollefordeling:
Hej - jeg hedder Tømrerkurt. Jeg er lærer, og jeg underviser tømrerelever på … 
Jeg er vært på denne podcast, og med mig har jeg Jane, som også er tømrerfaglærer.
Motivation:
Jane, du har en sjov historie til os – eller det er faktisk en uhyggelig historie… 
Jane fortæller om et legehus, der brast sammen, fordi spærene var konstrueret forkert…. 
Fagområde, emne og læringsmål:
Ups, det går jo ikke, men det kommer ikke til at ske for dig, for når du har hørt denne podcast, så ved
du alt om spær – eller i hvert fald nok til at vide, at du skal vælge den rigtige type spær, når du bygger
… Vidste du egentlig, at der findes mange forskellige spær? Nu skal vi ud til Jørgen Madsen, som har sit
eget tømrerfirma...
 
Del 1: Besøg i praksis
Interview med mester:
Besøg hos Jørgen Madsen, tømrermester
Adresse: xxx
Der er truffet aftale med ham for interview den xx/xx kl. xx
Spørgsmål, der skal stilles:
- Hvad er et spær?
- Hvor mange typer spær findes der?
- Hvorfor er der så mange typer?
- Hvilke spær er de mest almindelige?

Del 2: Opsamling på fagbegreber
To elever samler op:
Dialog mellem to elever fra xx skole. Der er truffet aftale den xx/xx kl. xx.
Eleverne har hørt interviewet med Jørgen, og de taler nu om, hvilke typer spær, der er blevet
nævnt... (vær OBS på, at de får nævnt alle de spærtyper, som Jørgen fortæller om).
 
OSV…
På samme måde fortsættes manus som en uddybning af hele indholdsplanen.
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Lav et godt interview
Før optagelsen går i gang, er det vigtigt, du har forberedt dig. Husk det er dig, der er kaptajn og
har styr på destinationen! Derfor skal du før hver enkelt interview have styr på disse tre ting:
 
1. Mål med interviewet: Sæt er realistisk mål for interviewet
 
2. Interviewmetode: Vurder, hvordan interviewet skal afvikles ift. den pågældende kilde
 
3. Spørgeplan for interviewet: Skab et overblik over de elementer, der skal bruges i
interviewet

Målet med interviewet

Man plejer at sige, at målet med interviewet skal være nemt at huske. Det er dit kompas, der
sørger for, du kommer trygt i havn. Det skal være så tydeligt og konkret formuleret, at det ikke
kan misforstås. Det skal være ambitiøst, men også realistisk.

Eksempel:
1: Interviewpersonen (IP) skal forklare, hvorfor podcast er godt at bruge i forbindelse med undervisning.
 
MEN vi kan godt stramme op på ”godt at bruge” og ”undervisning”. Det er meget bredt og diffust.
 
2: Interviewpersonen (IP) skal forklare, hvordan podcast, i samspil med lærerbøger, hjælper læsesvage
elever på erhvervsskoler til at bestå deres fag.
 
Her bliver vi meget mere konkrete om, hvem det handler om og i hvilken sammenhæng.

Interviewmetode

Interviewmetoden er måden, man ønsker at gennemføre interviewet på efter at have analyseret
interviewpersonen og vedkommendes mulige reaktioner. Er kilden f.eks. en, der taler uden om,
så er det vigtigt, du holder fokus i interviewet. Er det en erfaringskilde (fx elev), skal du sørge for,
at kilden føler sig tryg.
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Overvej også, hvor på skalaen interviewet befinder sig. Skal du bruge ordet ”forklare” eller
”forsvare” i målet for interviewet? Det betyder også noget for din rolle, da du vil være en mere
konfronterende vært, hvis din kilde skal forsvare. 

Spørgeplan for interviewet
  
Spørgeplanen er den, der sikrer, at lytteren bliver klogere, og målet med interviewet bliver opfyldt.
 
Pas på med at have for mange spørgsmål på papiret. Det er vigtigt, du hele tiden er aktivt
lyttende. Hellere få velvalgte spørgsmål med plads til at spørge aktivt ind: ”Hvad skete der?, Kan du
komme med et eksempel?” Osv. 
 
Interviewet kan med fordel deles op i tre dele, så man kan have fuld fokus på en ting ad gangen. 

Eksempel
Mål: Interviewpersonen (IP) skal forklare, hvordan podcast, i samspil med lærerbøger, hjælper
læsesvage elever på erhvervsskoler til at bestå deres fag.
 
 

Magtkamp

Samarbejde

Fortælle
Forklare
Beskrive
Reflektere
Vurdere
Argumentere

Dokumentere
Forsvare
Vedgå 
Inddrømme

Interview-skala
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Hvordan adskiller podcast sig som medie ift. andre medier?
Hvorfor er det blevet populært blandt unge?

Hvordan kan man bruge podcast i forhold til læring? (Har du eksempler?)
Hvorfor mener I, det kan hjælpe læsesvage elever? (Hvordan vil I måle det?)
Hvordan vil I skabe samspil mellem lærerbøger og podcast?

Hvad er perspektiverne i dette? Hvordan vil I udbrede det, så andre kan få glæde af det?

Spørgeramme:

Del 1:

Del 2:

 
Del 3:
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Hvorfor lige mig? 
Hvad skal det bruges til? 
Hvad er det for en sammenhæng, mine svar indgår i?

Hvem du er, og hvorfor du laver denne podcast.
Emnet, du laver podcast om.
Hvorfor du kontakter vedkommende som kilde.
Kildens rolle/funktion i podcasten.
Hvilke andre kilder indgår.
Tidsramme for interviewet.
Hvor podcasten bliver udgivet. 

Det skal kunne offentliggøres, og det er altså ikke bare noget, du siger i et lukket forum.
Hvis du ønsker det, kan du få podcasten til gennemlytning, inden vi offentliggør det – der kan
kun rettes faktuelle fejl eller eventuelle misforståelser.

Briefing af kilder og forinterview
 

Briefing
Hvor lang og detaljeret briefingen skal være vil afhænge meget af kilden. Nogle kilder er meget
medievante, og for nogle kilder giver deres rolle sig selv. Kilder, der er knap så medievante, vil
ofte have behov for en mere detaljeret briefing.

Briefing af en kilde kan være afgørende for, hvor godt interviewet forløber. De fleste kilder
vil gerne vide: 

Det er helt rimelige spørgsmål. Derfor er det vigtigt at lave en god briefing og kontrakt med
kilden, så der kommer ro omkring selve interviewet. 

Briefingen indeholder typisk:

 

Forinterview
Tag en snak med kilden inden interviewet, så du ikke bliver overrasket over svarene, når først
den røde knap lyser. Aftal med kilderen, hvordan vedkommende overordnet vil svare på dine
spørgsmål. Tal også gerne om konkrete eksempler, som han/hun kan fortælle i selve interviewet.
Det virker godt på lyd.
 

Kontrakten
Det er en god ide at lave en kontrakt med din kilde, gerne skriftligt. Her aftales fx:
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Lav et anslag, der ægger, dækker
og vækker  

Et provokerende statement fra en kilde. 
Starten på en fængende fortælling, hvor vi mangler slutningen. 
Et spørgsmål/dilemma.
Et spændende lydunivers.

Rigtig mange podcast-producenter arbejder med at have et kortere eller længere anslag i
starten af podcasten, som har til formål at fastholde lytteren og få dem til at blive. Det kan
være:
 

Konkurrencen er hård, udbuddet er stort, og lytterne bliver hurtigt utålmodige og leder videre,
hvis ikke du får vækket deres nysgerrighed   

Tænk på anslaget som en kort trailer, der sælger jeres podcast. 
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Hvilken stemning vil du skabe? 

Hvad er de vigtigste ord i den enkelte sætning?
Fortæl historien i stedet for at læse den op.
Brug kroppen og ansigtet, når du speaker – se modtageren for dig
Brug talesproget og ikke skriftsproget fx gi’r fremfor giver og ta’r fremfor tager…
Pas på nedlukninger ved punktum (kommer til at lyde oplæst i stedet for fortalt).
Overvej: Tempo og pauser.

Tips til speak
 
Speak er typisk med til at binde podcasten sammen, så lytteren er med på hele rejsen.

En af de ting en podcast kan i forhold til fx en grundbog er mundtlighed, og derfor er det en god
ide at gøre en dyd ud af talesproget frem for skriftsproget, som vi fx bruger, hvis vi skal læse op.

Øv dig på din mundtlighed og overvej tonation, tempo, pauser og lignende. Her er nogle
opmærksomhedspunkter.

      (Du kan skifte stemning undervejs, alt efter hvordan historien udvikler sig).
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Er der faktuelle fejl, som skal rettes – hvilke? 
Er der noget, der forvirrer forståelsen, som skal ændres? 
Er der noget, der kan undværes, fx unødige gentagelser eller andet?

Rettelser
Lav en gennemlytning af din podcast. Lyt efter følgende:

Offentliggørelse
Når du har redigeret din podcast kan du offentliggøre den på tjenester som SoundCloud,
Spreaker, Buzzsprout m.m. 
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Der findes mange programmer og vejledninger til lydredigering på nettet. Et godt program at
redigere din podcast i er Hindenburg, og du finder en quickguide til programmet fra Søren Prehn
her: https://videnscenterportalen.dk/ciu/wp-
content/uploads/sites/12/2021/03/QUICK_GUIDE_Lydredigering-i-Hindenburg.pdf

I guiden vises et eksempel på et klippemanus, der er godt at bruge undervejs. Det henter du her:
https://videnscenterportalen.dk/ciu/wp-content/uploads/sites/12/2021/03/klippemanus.doc

Redigering 

https://videnscenterportalen.dk/ciu/wp-content/uploads/sites/12/2021/03/QUICK_GUIDE_Lydredigering-i-Hindenburg.pdf
https://videnscenterportalen.dk/ciu/wp-content/uploads/sites/12/2021/03/klippemanus.doc


Lærervejledning
Hvis en kollega skal bruge forløbet med podcasts, er det en god ide at lave en
lærervejledning, der beskriver forløbet, og hvordan det er tænkt. Meget af det har du
allerede tænkt/beskrevet under punktet 'Læringsforløb’ – det er nu tid til at samle og
finpudse det.

Lærervejledningen skal indeholde:
 
1.     Titel på forløb
2.     Fag/fagområde (Hvilket fag/fagområde formidler forløbet?)
3.     Målgruppe (Hvem er målgruppen?)
4.     Formål med forløbet (Hvad er det overordnede formål med forløbet?)
5.     Varighed (Hvor mange lektioner varer forløbet?)
6.     Indhold (Hvilke indholdsdele består forløbet af?)
7.     Læringsmål (Hvilke læringsmål opnås gennem forløbet?)
8.     Samspil med andre materialer (Fx en grundbog)
9.     Forberedelse (Skal læreren forberede noget? Hvad?)
10.   Afvikling (Hvordan afvikles forløbet?)
11.   Evaluering (Hvordan evalueres forløbet? Hvordan ved læreren og eleverne, at 
        eleverne har nået læringsmålet?)

22
 

 


