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EN DAG MED PODCAST
6 TIMERS PRAKTISK UNDERVISNING FOR 7.-10. KLASSE

BESKRIVELSE
På dette kursus producerer eleverne en podcast på en dag. Eleverne bliver introduceret 
for podcastformatet, samt hvilke elementer man kan gøre brug af til formidling i podcasts. 
De bliver instrueret i brug af teknisk udstyr til optagelser og redigering. Podcastfabrikken 
varetager alle undervisningsopgaver i forbindelse med kurset. 

Klassen bliver indelt i 3-4 grupper/redaktioner som hver producerer en podcast af 5-8 
minutters varighed. Vi arbejder med et I forvejen bestemt overemne. Eleverne finder ek-
sempler fra den virkelige verden, laver voxpops på skolen, speakes og færdigklipper selv 
deres podcasts i programmet Hindenburg journalist. Sidst på dagen lytter vi og evaluerer 
de færdige produktioner.

OVERORDNET MÅLSÆTNING
Eleverne stifter bekendtskab med podcastmediet og laver interviews, meningsmålinger, 
diskussioner, speakes m.v. Eleverne udvikler derved deres viden og færdigheder inden 
for det journalistiske felt. Eleverne får desuden gennem forløbet erfaringer med mediet, 
som de fx kan anvende i forbindelse med deres projektopgave. Desuden er det målet, at 
forløbet styrker eleverne i forhold til fremlæggelser, samarbejdskompetencer m.v. 

TIDSPLAN

kl. 9-10

Introduktion
til podcast

kl. 10-11

Emnevalg og
Tilrettelæggelse

kl. 11-12

Manuskript og
forberedelser 
til optagelser

kl. 12-13.30

Optagelser
Redigering
Speakes

kl. 13.30-14.30

Gennemlytning 
og evaluering
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LÆRINGSMÅL
Faget knytter an til samfundsfag, dansk, medievalgfaget og det tværgående tema IT og 
Medier. Faget har bl.a. følgende læringsmål:

Kompetencemål
Eleven kan kommunikere med digitale medier i egne og fælles produktioner.

Færdighedsmål
Eleven kan gennemføre et produktionsforløb med udgangspunkt i eget design. 

Vidensmål
Eleven har viden om kommunikationsforhold i designprocesser.
Eleven har viden om æstetiske formsprog og virkemidler i multimodale medieudtryk. 
Eleven har viden om medieproduktioners opbygning. 

PRAKTISK
Podcastfabrikken sørger for optage- og redigerings-udstyr. Det forventes, at eleverne har 
adgang til bærbare computere til at researche og skrive på. Printer skal stilles til rådighed. 

SLUTPRODUKT
Det tilsigtede slutprodukt er en præsentation af de producerede podcasts, hvor eleverne 
fortæller om deres undersøgelse, intentioner og metoder igennem produktionen.

LOKALEKRAV
Vi underviser som udgangspunkt i klassen. Men vi skal bruge adgang til et mindre lokale 
(der kan låses) hvor vi kan lave optagelser. Hvis det er mulighed for det, kan det være en 
fordel at bruge et “projektlokale” til undervisningen.

UDSTYR
Vi medbringer alt udstyr der skal bruges ifb. kurset. Eleverne skal bruge deres egne com-
puter til at skrive manuskripter, tekster osv. Eleverne skal kunne printe deres manuskripter.

FORBEREDELSE
Op til kurset kommer skal klassen have dannet grupper (max.6) og fundet et aktuelt over-
emne vi skal undersøge. 

ØKONOMI
Kurset koster 3.025 kr. ex. moms. Inklusiv leje af udstyr og transport.



Tel 
+45 29442335 

E-mail 
podcastfabrikken@gmail.com

Hjemmeside
www.podcastfabrikken.dk

15 år med produktion og undervisning
Podcastfabrikken har i 15 år arbejdet 
med alle genre indenfor lydproduktion. 
Vi har undervist både børn og voksne i 
podcastproduktion, og vores oplevelse 
er, at med enkle midler, kan alle blive 
fortrolige med de tekniske elementer af 
podcastproduktion og få stor glæde og 
gavn af at bruge det i undervisningen.

Vi samarbejder med:
 Åben Skole, Københavns kommune, 

Dansklærerforeningen
Enigma og Hindenburg.
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