
Podcast

Dansk opgave



Opgave: ”Samtale, Fgunge avis” ☺

• I skal lave en podcast omkring, hvordan det er at arbejde med Fgunge

avisen.

• Hvordan fandt I ud af, hvad der skulle være med i avisen?

• Hvordan fordelte I opgaverne?

• Hvad fungerer? Er der noget som har været svært?

• Hvordan er det at arbejde med de programmer I bruger til at lave avisen i?



Intro Stikord

Præsenter hvem der er med i podcasten, og hvad 
den skal handle om:

• Velkommen til vores podcast.

• Vore navne er…… vi er henholdsvis …….år og bor….

• Tak fordi I lytter til vores podcast…

• Den skal i dag handle om……..

• Find noget intromusik og værkstedslyde

1. Del

Podcast opgave:

Find selv en titel til jeres podcast.



Hoveddel: Stikord:

Det er her I har en samtale om, hvordan det er at 
arbejde med FGUnge avisen.

• Vi skulle først finde ud af, hvad der skulle med i 
avisen. Det gjorde vi ved, at…………….

• Hvad tænkte du, da du fik at vide at vi skulle til at 
lave avis?

• Hvad synes du er det sværeste?

2. Del 

Podcast opgave:



Outro: Stikord

Det er her I siger farvel og tak og måske giver 
lytteren et godt råd med på vejen.

• Tak fordi I lyttede med til vores podcast. Vi håber I 
kunne lide den.

• Farvel og tak og hav en god dag.

• Samme lyd eller musik, som blev brugt til intro.

3. del

Podcast opgave:



Podcast

• Afslut med at lave en Power Point slide

• Indsæt et billede fra arbejdet med podcasten

• Stikord eller et par korte sætninger omkring, hvad en 

Podcast er.

• Indsæt link til din/jeres Podcast.

• Skriv i noter eller lav en lydfil, hvor du selv fortæller, 

hvordan det var at arbejde med opgaven.



Præsentationsskema:

Tal  om form

Tal om indhold

Tal om proces

Vurdering

Gør rede for opgaveformuleringen. 

Gør rede for genren

Gennemgå storyboard

Referat af podcasten

Hvor lang tid brugte du?
Hvad gjorde du helt konkret?
Ændrede du  noget undervejs og hvorfor?
Vis evt. screenshots fra processen

Svarede I/du på opgaven?

Hvad er godt og fungerer?

Hvad kunne gøres bedre? Foreslå rettelser (Perspektiver D-niveau)



Når du taler om dit produkt, kan du anvende 

forskellige faglige ord og begreber som:

• Diskussion

• Effektlyd

• Medie og 

modtagergruppe

• Genre 

• Perspektivering


