
PODCASTFGU



HVAD ER FORSKELLEN?

Radio Podcast



HVAD BETYDER PODCAST?

Oprindeligt er ordet Podcast en sammentrækning 

af "iPod" (der var Appels musikafspiller fra 00'erne) 

og så det engelske ord "broadcasting"               

(som betyder "udsendelse") = PodCast.



'Personlige udsendelser, når det passer dig.
”Personal On Demand Casting”

Podcast er egentlig ikke en genre, men et format. Podcast-

formatet dækker over video- og lydfiler, der er udgivet på 

nettet.



LÆG MÆRKE TIL, HVAD DER SKER OG HVAD DER BLIVER TALT OM.

 Vi lytter til de 3 første minutter af 
Podcasten

 ”Mads og Niels ufiltreret” 

afsnit #53 

 ” Er spækhuggere de nye banditter?”

 https://podtail.com/da/podcast/ivaerksaet-med-omtanke/53-er-
spaekhuggere-de-nye-banditter/

https://podtail.com/da/podcast/ivaerksaet-med-omtanke/53-er-spaekhuggere-de-nye-banditter/


TAL MED SIDEMAKKEREN, 

HVAD HANDLER DENNE 

PODCAST OM?



OPBYGNING AF PODCAST 

PODCAST

GENRE  

KONCEPT



podcast-genre

Emnestyret-
podcasts

Samtale-podcasts

Humoristiske 
podcasts

Dokumentar 
podcasts

Politiske 
podcasts

Narrative 
podcasts

Nyhedspodcasts

Andet?
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HVILKET *KONCEPT ER PODCASTEN BYGGET OP OVER?

 Hørespil

 Lydbøger

 Magasinet

 Nyhedsoverblik

 Paneldiskussioner

 Samtalen

 Taler

 True Crime

 True Story

 Undersøgelsen

 Konkurrence

 Andet?

*Koncept: Samling af idéer der ligger bag udformningen eller markedsføringen af et givet produkt, projekt el.lign.
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INTRODUKTIONEN ER DEN LYD, SOM DINE LYTTERE KAN KENDE DIN 

PODCAST PÅ. DEN GÅR IGEN I HVER ENESTE EPISODE.

OPSTART AF  PODCAST (INFO)

 Intromusik 

 Introduktionen er den lyd, som dine lyttere kan kende din 

podcast på. Den går igen i hver eneste episode.

Du kan starte med musik, en jingle en montage eller andet. Du 

kan også kombinere Introen med anslaget (se anslag).



STEMMEFØRING

 Stemmeføring?

“Hvad siger du til det?”



ØVELSE: ”PING PONG MED SIDEMAKKEREN ☺ 5 MIN.

 Hvem i hele verden, ville du helst sidde fast i en elevator sammen med?

 Hvad hed din første mobiltelefon?

 Hvilken sport ville være den sjoveste, hvis der blev tilsat obligatorisk 

alkohol?



SÆT I GANG 

MED JERES

PODCAST



POWERPOINT

 I skal nu lave en enkelt 

slide I PowerPoint, 

hvor I med jeres egne 

ord fortæller, hvad en 

“Podcast er”.



PODCAST 

ØVELSE: 

PODCASTEN; 

FGU

 Hvordan skal teksten lyde til vores faste intro?

 Hvordan skal vores autro lyde?

1. Vi optager vores intro speak.

2. Vi optager vores autro speak.

3. Vi optager vores test samtale på 3min. Emnet er “Livet på FGU”?

4. Hver især laver I en test podcast med musik og bruger vores voiceover 

speak og samtale.



KOMPOSITION

Hvordan er jeres Podcast sat sammen? 

Hvilke elementer har I brugt i jeres 

Podcast?


