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Podkast i formidling og 
undervisning
Hvordan og hvorfor?



• På vanlig radio er det avsender 
som bestemmer


• Med podkast er det mottageren 

• Hvem som helst kan lage og 
distribuere sin podkast via Itunes, 
Spotify og de andre kanalene som 
Google, Amazon og liknende.

Hva er en podkast?







• Språklæringspodkast


• Rettet mot innlærere på middels 
avansert nivå   (B2)


• Tar for seg ulike aspekter av 
språklæringsprosessen, fra 
kulturforståelse til grammatikk


• Bruker musikk, humor, dialekt og 
variasjon for å skape et spennende 
og lyttervennlig innhold

Norskpodden



Bevegelse, språklæring og lykkefølelse!



Banning på norsk!



Astronaut Cahill utforsker Verbuniverset



• Har gitt Lingu et internasjonalt 
nedslagsfelt i 141 land


• Grunnlaget for at Lingu fikk tilskudd 
til å utvikle en ny podkast med 
midler fra Direktoratet for høyere 
utdanning og kompetanse.



• Relasjonsbygging


• Nettpedagogikk


• Det digitale klasseskillet


• Ed-tech


• Digital tillit


• Fleksibel opplæring


• Fremtidens klasserom



Hvordan lage man lydfiler og 
podcast? 



• Et tema


• Et navn på podkasten


• En publiseringsplan  (ca 10 
episoder)


• Logo og annen podkast grafikk 
( (3000 x 3000 piksler i jpg/png-
format)

Trinn 1  
Forarbeidet 



• En mikrofon

Trinn 2 
Innspilling og redigering:



• En mikrofon


• Et lydredigeringsprogram

Trinn 2 
Innspilling og redigering:



• En mikrofon


• Et lydredigeringsprogram


• Et par veldig gode øretelefoner

Trinn 2 
Innspilling og redigering:



• En mikrofon


• Et lydredigeringsprogram


• Et par veldig gode øretelefoner


• En middels grei Mac eller Pc

Trinn 2 
Innspilling og redigering:



• Podkastplattform


• Konto hos Itunes 
og Spotify

Trinn 3 
Publisering:



Kan man lage podkast for fag 
som ikke har med språk å gjøre? 





Kan faglig podcast i kjemi vekke studentenes indre 
kjemiker og bidra som et bærekraftig læringsverktøy?



Rapporten deres viser til 8 viktige faktorer for å 
lykkes med podkast
•  Studentmedvirkning

• Innhold

• Plattform og tilgjengelighet

• Lengde

• Merkevarbygging

• Promotering

• Engasjement og humor

• Teknisk utstyr




En podkast er et fleksibelt læringsverktøy som innlærer har tilgang til overalt


Den kan ta dine studenters faglige behov og ønsker på alvor og stimulere til samtale


Være et supplement til pensumet de allerede jobber med


Men for å lykkes er ditt engasjement avgjørende! 



 Geir Sand Nilsen                                Ida Serneberg


