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LAG EN PODKAST!

1
Vær bevisst på hva du ønsker å oppnå med podkasten. Hva
ønsker du at studentene skal sitte igjen med etterpå? I hvilken
sammenheng inngår innholdet i podkasten: er det en innledning,
et eksempel, en oppsummering eller annet? Start podkasten med
å dele svarene på disse spørsmålene med lytteren.

Formuler og del læringsmålene med
studentene

2
Podkaster kommer i mange former: som monolog, intervju,
diskusjoner etc. Velg den sjangeren som best formidler ditt
hovedbudskap og som samtidig er godt å lytte til uten å bli for
fullpakket av informasjon eller kjedelig å høre på. 

Gjør et bevisst valg av sjanger

3
Lag gjerne et manus (ord for ord) hvis du spiller inn en monolog.
Lager du podkast sammen med noen bør spørsmål og svar
planlegges sammen. 

Forbered deg godt

4 Bruk en god mikrofon, gjerne med såkalt popfilter som tar bort
irriterende pustelyder. Gjør opptaket i et rom uten
bakgrunnsstøy og helst uten for mye klang fra harde flater.
Bøker og tepper demper lyden godt. 

God lyd

5
Varier styrken i stemmen. Vær bevisst hvilke ord du legger trykk
på for å understreke hva som er viktig. Ta pauser for å markere
avsnitt eller overganger. Husk at det er vanskeligere å følge
lange setninger med øret enn med øyet. Lytt til andre podcaster
og legg merke til hva som du synes fungerer.  

Bruk fortellertekniske grep

Lydfiler kan være fantastiske læringsressurser! Det å kunne lytte til foredrag eller
faglige diskusjoner mens man går tur eller gjør husarbeid gir stor fleksibilitet. Med
enkle midler kan alle lage gode podkaster. 

6
Lag heller flere kort podkaster enn få lange. 10-30 minutter. 

Vært kort og konsis

7 Du kan bruke "taleopptak"-funksjonen på din mobil og deretter
redigere lydfilen i f.eks. Soundcloud eller Audacity. Prøv appen
Anchor.fm for opptak.  

Programvare

For mer info og komme-i-gang-hjelp, kontakt UiB Læringslab 
 
 

8
Godt nok er godt nok
Det er helt i orden å være nybegynner. Be gjerne
studentene eller kollegaer om feedback. 

https://www.uib.no/l%C3%A6ringslab/97673/podcast-produksjon

