
 

Undervisningsdifferentiering v.h.a. IKT: Mercantec (grundforløb HG) 

Podcasts og radioproduktion inden for HG 
1. Introside 
PR-side om forløbet. 
- Hvad er det vigtigt at 
slå på? 
 

I dette forløb har der været fokus på skabe læring gennem lydmediet, og at 
eleverne i kraft af en anderledes arbejdsform skal deltage i undervisningen på 
en anden og mere aktiv måde, og at de tilsvarende skal få udvidet deres 
kompetenceområder. 
Der har også været fokus på lydmediets mulighed for at give de skrivesvage 
elever en ny oplevelse af egne kompetencer, og at afprøve en 
dokumentationsform, der giver mulighed for at evaluere elevernes faglige 
standpunkt uafhængigt af deres skriftlige kompetencer. 
 

 

2. Hvorfor, hvad er meningen med forløbet? 
- Hvorfor har I valgt at 
gennemføre et sådant 
projekt? 
 

Grundtanken er at vi gennem lydmediet vil skabe læring! 
Vi ønsker at tilføre vores elever læring på en andre måder end ved traditionel 
undervisning, og vi vil med dette lydprojekt afprøve hvordan elevernes 
produktion og anvendelse af auditive medier kan bidrage til læring og 
kompetencer. 
 
Normalt modtager eleverne en klassisk form for undervisning, der primært 
tager udgangspunkt i skriftligt materiale. Der kan i undervisningen indgå mindre 
indslag af audiovisuelt materiale, men som udgangspunkt er undervisningen 
ikke hverken digitalt eller lydmæssigt funderet. Tilsvarende vil det produkt, som 
eleverne udarbejder i forbindelse med forløbet også være et skriftligt materiale 
fx en rapport eller en synopsis, der lægger op til en mundtlig fremlæggelse. 
Eleverne har ofte forskellige tilgange til det skriftlige arbejde, og en del af 
elevgruppen har typisk meget svært ved at honorere de krav, der stilles til dem i 
de større skriftlige afleveringer. Ofte arbejder eleverne sammen i grupper, 
hvilket giver dem mulighed for at supplere hinanden også på det skriftlige 
område, men de skrivesvage elever vil alligevel opleve, at deres kompetencer til 
dels er utilstrækkelige i forhold til opgavekravet. Gruppearbejde giver dem altså 
mulighed for at skaber et bedre skriftligt produkt – men giver ikke nødvendigvis 
den skrivesvage elev en positiv arbejdsproces.  
 
Her kunne det være interessant at skabe rammen for et gruppearbejde, der på 
samme måde lægger op til at elevernes kompetencer skal supplere hinanden – 
men med andre kompetencer i fokus! Hvad sker der med denne arbejdsproces, 
når gruppens færdige produkt ikke skal bestå af en rapport – men en podcast? 
Flytter det til elevernes typiske måde at organisere sig på? Og er der elever, der 
får en anden adfærd, end de ellers normalt har?  
I det klassiske gruppearbejde opstår der ofte en arbejdsfordeling mellem dem 
der skriver, og dem der ”laver noget andet”. Dette ”andet” kan fx være at finde 
billeder eller at lave forsiden til rapporten. Relevante arbejdsopgaver – men 
ofte ikke fagligt sidestillet med det at formulere indholdet.  
I en podcast er der tilsyneladende en fladere hierakisk struktur. Organisationen 
af arbejdsopgaver kan varetages af alle fordi arbejdsformen ofte er lige ny for 
alle. Udarbejdelsen af et oplæg kan være lige så vigtigt som redigeringen af 
selve reportagen. Og kommunikationen til eksterne instanser som Koda og 
Danmarks Radio kan være lige så afgørende som udarbejdelsen af den skriftlige 
del af opgaven. 
Så ud over at eleverne vil tilegne sig viden om et fagligt emne, vil de også 
trænes i en bred vifte af kommunikative og personlige kompetencer – samtidig 
med at deres individuelle styrker og svagheder indgår i et nyt samspil. 
 



 

 
- Hvad har målet 
været? 
 

Målet er at eleverne i kraft af en anderledes arbejdsform skal deltage i 
undervisningen på en anden og mere aktiv måde, og at de tilsvarende skal få 
udvidet deres kompetenceområder.  
Målet er også at give de skrivesvage elever en ny oplevelse af egne 
kompetencer, og at afprøve en dokumentationsform, der giver mulighed for at 
evaluere elevernes faglige standpunkt uafhængigt af deres skriftlige 
kompetencer.  

- Hvad har der primært 
været fokus på? 
 

Vi har gjort meget ud af, at der stadig skal være et fagligt fokus! 
Det har været vigtigt for os, at elevernes lydproduktioner rent faktisk indgår i 
elevernes læring, og at radioformatet ikke er det eneste faglige fokus. Det er 
vigtigt, at eleverne oplever, at inddragelse af grundfagene og træning af deres 
deres fag-faglige kompetencer også er en del af opgaven.  
I den synopsis, eleverne afleverede, skulle de beskrive hvordan de har 
inkorporeret deres kompetencer både personligt, kommunikativt og i relation til 
grundfagene. Dette for at eleverne skulle være/blive bevidste om det. 

 

3. Hvad består det af 
- Hvad er der sket i 
forløbet? 

Opstart 
Selve forløbet startede med et besøg på den regionale radiostation Radio 
Viborg, hvor eleverne fik oplysninger om hvordan man i store træk driver en 
radio. Her fik de også introduktion til interviewteknik, vinkling og hvordan man 
finder den gode historie. 
Derudover blev eleverne undervist i, hvordan man rent teknisk udarbejder en 
Podcast, hvordan man bruger lydredigeringsprogrammet Audacity samt andre 
tekniske detaljer relateret til lydproduktion. I denne fase havde vi også en snak 
med eleverne om hvordan de kunne inkorporerer de forskellige grundfag,  
hvilke arbejdsmetoder der kunne bruge og hvordan de burde organisere sig. 
 
Forløb 
Selve forløbet varede 14 dage, hvor eleverne arbejdede ud fra en lærerstillet 
opgave. Vi havde – for at styre fagligheden - opstillet nogle punkter, som 
eleverne skulle have med, fx kultur, nyheder m.v.  
En væsentlig del af opgaven var selvfølgelig, at de skulle udarbejde en Podcast. I 
starten af forløbet skulle de øve sig på lave Podcast eller video. Det var her, de 
kunne få lov til at lege, træne i programmet og få de første erfaringer. Dette 
første produkt skulle afleveres i løbet af den første uge, hvorefter de blev 
gennemlyttet og evalueret via en dialog med klassen. Her blev der bl.a. talt om 
forskellen på podcast og liveradio, og de krav de forskellige medier stiller til 
produktionen.  
Efterfølgende fik eleverne nogle dage til at forberede en live-udsendels, der blev 
gennemført mod slutningen af den anden uge af forløbet. 
Eleverne fik ikke helt selv lov til at styre forløbet i live udsendelsen. Hver gruppe 
havde 10-15 minutter til deres rådighed. Underviserne udarbejdede nogle 
programpakker, og chefredaktørerne fik dernæst lov til at vælge hvilken del, de 
ville have. Grupperne skulle selv koordinere overgangene mellem de forskellige 
dele af live-udsendelsen.  
 
Afslutning 
Forløbet er blev evalueret på to forskellige måder i de to forløb, som vi foreløbig 
har kørt. Første gang bestod evalueringen af en eksamen, mens den anden gang 
bestod af en gruppedialog. 
 
Personlige kompetencer: ledelse 
Vi har ønsket at arbejde specifikt med elevernes personlige kompetencer. I det 



 

ene forløb bestod elevgruppen af elever fra eliteklassen, der som en del af 
deres faglige indhold bl.a. arbejder med ledelse. Derfor blev disse elever i højere 
grad tildelt særlig roller såsom chefredaktør, teknikansvarlig osv., således at de 
hver især havde et specifikt ansvarsområde. Dette betød for eksempel at 
chefredaktørerne nogle gange indkaldte underviserne til møde, hvor der skulle 
bidrages med feedback, oplysninger, overordnede dessiner m.v. Herefter var 
det chefredaktørernes opgave, at gå tilbage til grupperne og kommunikere det 
ud til de andre. Det var også chefredaktørerne, der skulle have det overordnede 
overblik over gruppens arbejdsstatus og evt. problemområder. Nogle 
elever syntes i starten, at det lød fedt, sådan at være chefredaktør - men fandt 
efterhånden ud af, at det ansvarsområderne medførte mere arbejde, end de var 
indstillet på. Andre elever havde en naturlig tilgang til ledelsesopgaverne, og i 
visse tilfælde skete der et ledelsesskift undervejs i processen.  
 
Personlige kompetencer: engagement 
Et af bemærkelsesværdigt resultater af den arbejdsform som lydprojektet 
havde, er at eleverne udviste en høj grad af engagement og 
handlingsorienterethed. Det virkede som om, at eleverne meget hurtigt fandt 
ud af, at der var rigtigt mange forskellige kompetencer i spil, og at de alle 
sammen skulle bruges. Man kunne hele tiden høre dem forholde sig til ”det der 
nu skulle gøres” – fx  ”Nu skal vi have lavet den melodi” eller ”Hvem kontakter 
Koda?”. Der var stadig en eller flere elever, der havde ansvaret for den skriftlige 
del af opgaven – men dennes rolle var meget mindre dominerende end 
normalt.  
 
Faglige kompetencer 
I starten af forløbet var en del af eleverne skeptiske overfor det faglige udbytte 
af forløbet. Men efter at have gennemgået arbejdsprocesserne og evalueret de 
færdige produkter, erkender de, at denne arbejdsform sagtens kan styrke dem i 
deres faglige kompetencer fx relateret til Salg og service, markedsføring og 
reklame. Derudover var det åbentlyst at emner som ophavsret, it og 
samfundsaktuelle emner også var en del af forløbet.   
Samtidig fik eleverne nogle nye kompetencer fordi de afprøvede helt nye 
arbejdsformer, it-programmer og dokumentationsformer.  
En af de største oplevelser i dette projekt har været, at se elever, der ikke plejer 
at udmærke sig hverken fagligt eller socialt – blomstre og pludselig optræde 
kompetent, ansvarstagende – og i nogle tilfælde styrende! 
 

 

4. Hvordan gør man? 
 Hvilke ressourcer skal 
der til, for at gennem-
føre et sådant forløb? 

 
 
 

- Udstyr 
 

Man kan lave lydprodukterne som Podcast og opstille et scenarie, hvor man 
lader som om man sender live. Dette kan gøres forholdsvis simpelt. Vi brugte 
Q3 lydoptagere, der er forholdsvis simple at anvende og som er rigtig gode til at 
optage lyd. Desuden har vi brugt det gratis program Audacity til lydredigering. 
Hvis man vælger at lave rigtig live radio, skal man kunne sende fra et lydstudio 
med mikrofoner, og et program på en computer, der kan håndtere dette. Dette 
kan gøres med et forholdsvis overskueligt budget. Et helt enkelt ”studio” kan 
bestå af en bærbar computer tilknyttet nogle mikrofoner. Et sådan mobilt 
studio kan derved flyttes til præcis den ønskede location. Fordelen ved at 
inrette et reelt lydstudio, er at lydkvaliteten kan optimeret vha fx lysisolerede 
væge osv. 
 



 

- Menneskelige  
 

Det kræver ikke ekstaordinært store forudsætninger hos underviserne at 
gennemgå et forløb som vores. Dog skal der være lærekræfter, der har styr på 
teknik og software, men som med mange andre nyere programmer, behøver 
man ikke være it-underviser, for at kunne anvende Audacity.  
Det kræver ingen forudsætninger af eleverne. De skal blot komme med et åbent 
sind. 
 

- Andre  
 

  
 

Hvordan kommer man i 
gang? 
 

Hvis underviseren er lidt usikker på hvordan man kommer i gang med et 
lydprojekt, så kan man starte med at lave nogle Podcast. Giv eleverne mulighed 
for at arbejde med mindre emner, som de kan indtale speak omkring og 
efterfølgende redigere i Audacity.  
Vores erfaring er, at anvendelsen af gratis lydredigeringsprogrammer er en stor 
fordel, i og med, at man undgår, at der er elver, der ikke kan komme med i 
arbejdsprocessen, fordi de ikke har programmet. Softwaren må ikke blive en 
hindring! 
Et eksempel på en helt enkel måde, at udarbejde en podcast på, er at lade 
eleverne optage lyden og redigere den til en podcast på deres mobiltelefon. 
Lydkvaliteten bliver muligvis ikke så høj, men i en øvelsessituation betyder dette 
mindre i forhold til det, at eleverne får en oplevelse af, at dette medie kan 
bruges fagligt – og er sjovt og anderledes at arbejde med! 

  

5. Hvilke resultater, succes 
- Hvilke resultater og 
hvilket udbytte fik i ud 
af det? 

 

- skole Som skole har vi med dette projekt vist, at det sagtens kan lade sig gøre, at lade 
undervisningen bestå af andet og mere end traditionel tavleundervisning! Man 
skal bare bryde rammerne og tilrettelægge undervisning på en anden måde.  
Lydprojektet har vist os hvordan lydproduktion kan integreret i undervisningen, 
og sammen med andre projekter på skolen, tegner der sig et billede af alle de 
mange muligheder, som den digitale verden tilbyder os som skole. 
 

- undervisere For underviserne er det også spændende! Det er en anderledes og meget 
spændende måde at undervise på. Vi synes det er sjovt og interessant at lytte til 
elevernes live-udsendelser, og det har udviklet os som undervisere, at skulle 
forholde os til dette medie.  
Lærerrollen har i disse forløb haft et kraftigt præg af en konsulentrolle. Eleverne 
skaber om man så må sige selv deres kompetenceudvikling, og det kan de rigtig 
godt lide. 
Som underviser er det bekræftende at oplever alle elever deltage, og den 
aktivistiske arbejdsmetode gør, at man som underviser hele tiden får nye 
indtryk af hvordan eleverne arbejder, deres faglige progression og deres 
personlige kompetencer.  
 

- elever Eleverne har været meget glade for forløbet. 
I forbindelse med eksamen på det første forløb, var en del af eleverne utrygge 
fordi der var en ekstern censor til stede. Deres bekymring gik på, om censor ville 
acceptere deres produkters kvaliteter, og om de havde været gode nok til at 
inddrage de fag-faglige kompetencer. Det viste sig dog hurtigt, at de fik nogle 
rigtig gode resultater og sagtens kunne udfolde deres faglige kompetencer, og 
eleverne fik nogle rigtigt fine evalueringer!  
 
På det andet forløb havde eleverne tilsvarende en positiv oplevelse af både 



 

arbejdsform og egen progression, og de efterspurgte flere projekter og opgaver 
efter samme model.   
 
Vi mener, at vi i dette projekt har opnået, at give vores elever både ny viden, 
nye kompetencer og styrkelse af faglige kompetencer – samtidig med, at de har 
oplevet arbejdet som sjovt og motiverende. Så ud fra et fastholdelsessynspunkt, 
ser vi også mange gode aspekter i projektet. 
 

- Billeder, video, links 
m.v. til rådighed? 
 

Eksempel fra en live udsendelse: http://www.mercantube.dk/player.php?fid=61 

 OR-kode til videoen. 
- Hvilke læringspunkter 
(gode/dårlige)? 
 

At arbejde med lydproduktion er en forholdsvis ny måde at arbejde med faglige 
og personlige kompetencer. Det er også en ny tilgang til at integrere grundfag i 
temaforløbet. For mange elever var det desuden nogle personlige grænser, der 
blev rykket. De blev stillet overfor udfordringer, som de umiddelbart var utrygge 
ved (fx det at sende live) – men de gjorde det alligevel. Den lille personlige sejr 
kan være meget bekræftende og motiverende! 
 

 

6. Fakta om forløbet 
Kontaktperson Palle Stubberup Ebeling og Kimmo Erik Hansen 

Faglærere 
pebe@mercantec.dk og keha@mercantec.dk   
 
Mercantec 
H. C. Andersens Vej 9 
8800 Viborg 
Tlf. 8950 3300 

 

7. Muligheder 
Hvilke muligheder 
rummer den valgte 
model 

Vi har på Mercantec (merkantile område) blandt andet en medielinje, hvor 
eleverne skal have et mediefag. Og idéen er, at man kan integrere live radio, så 
medielinjen fx starter med et tema som dette, hvor eleverne lærer nogle 
grundlæggende arbejdsmetoder og afprøver både podcast og live radio. 
Efterfølgende kan der så arbejdes med opsøgende journalistik i fx 
radioreportager og skoleradio for eleverne.  
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