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Lydfortællinger og podcast har helt aktuelt 

vundet stor gennemslagskraft i undervisnin-

gen. I !ere fag vinder lyd som en vej til læring, 

oplevelse, viden og som en måde at få fortæl-

linger under huden på indpas.

Det sker ikke mindst i danskfaget, hvor 

undervisningsmaterialer og prøvebekendtgø-

relsen integrerer denne brede genre. Samtidig 

begynder lydfortællinger og podcast at !ytte 

ind på PLC’erne. 

Stort potentiale i lydfortællinger

Lydfortællinger er på ingen måde et nyt fæno-

men, da blandt andet Statsradiofonien siden 

sin oprettelse i 1925 har produceret hørespil 

og radiodrama. Når dette format, som også 

ofte betegnes podcast (Personal On Demand 

Casting) i disse år oplever et boom, hænger 

det sammen med !ere forhold.

For det første er lydfortællinger blevet 

langt mere tilgængelige med dels internettets 

mulighed for at dele lyd#ler, dels mobiltele-

foners og andre digitale devices’ udbredelse, 

der gør lydformatet nemt at gå til.

For det andet passer lydfortællinger til et 

individualiseret liv i bevægelse, da man kan 

lytte til dem, når man vil, og hvor man vil.

For det tredje og bestemt ikke mindste har 

lydfortællinger et stort didaktisk potentiale, 

da de stiller eleverne lige ved ikke at favorisere 

f.eks. dygtige læsere.

Og fordi de tager fat i emner, som kan 

være motiverende, f.eks. da en del er lavet i 

true crime-genren eller tager store temaer op 

om liv, kærlighed og møder mellem menne-

sker, ligesom mange formidler viden om alt 

muligt fra kongerækken og til aktuelle teen-

agetanker og -problematikker.

Nogle lydfortællinger er ren #ktion, andre 

ren fakta og vidensformidling og andre igen –

og det er den største gruppe – blander #ktion 

og fakta på subtil vis, hvilket der er endnu et 

didaktisk potentiale i.

Skærpet opmærksomhed på lyd

7. årgang på Arden Skole i Mariagerfjord 

Kommune har taget først skridt i arbejdet 

med lydfortællinger. Det har man gjort ved 

indledningsvis at skærpe elevernes opmærk-

somhed på lyd.

Både den lyd, der omgiver dem til daglig i 

f.eks. klasserummet, og som er ubevidst, og 

igennem at fokusere på lyd i dele af lydfortæl-

linger og ved at lytte til musik.

Desuden har eleverne lyttet til kort#lm 

uden at se dem. Ifølge lærer Anna Maria Dahl-

gaard har dette virkelig skærpet deres blik for 

lydens funktion til at skabe stemninger og si-

tuationer, som ikke kan beskrives med ord.

Hun understreger, at arbejdet med fokus 

Flere får fortællinger i 
Som led i projektet Digitale læseoplevelser i biblioteksrummet har 7. årgang på Arden Skole arbejdet med lydfortællinger og pot
cast.

Af Ayoe Quist Henkel 

og Alice Bonde Nissen

På Arden Skole er der 

nogle små nicher, hvor 

eleverne kan arbejde 

i grupper eller hygge. 

Nicherne er velegnede at 

benytte, når eleverne skal 

lytte til fortællinger og 

fokusere på de enkelte 

lyde.



på lyd i lydfortællinger kan overføres til ele-

vernes arbejde med analyse og fortolkning af 

andre genrer som #lm og reklamer. Desuden 

giver arbejdet med lydfortællinger gode mu-

ligheder for at arbejde med mundtlighed og 

at øve sig i at være aktivt lyttende.

Ofte er lyd en ubevidst udtryksform, som 

vi nok sanser, men ikke så ofte fokuserer på 

analytisk, og lyden har afgørende indvirkning 

på vores indlevelse i og forståelse af tekster. 

Alle er med på lige vilkår 

Eleverne har arbejdet med lydfortællingen 

Aborigier og krokodiller fra DR’s radiofortæl-

linger.

Det er en journalistisk fortælling om tre 

unge menneskers dannelsesrejse til Australi-

en, som er tæt på at gå grueligt galt, da deres 

bil går i stå i en !od med krokodiller, og de bli-

ver nødt til at lade sig samle op af nogle uhyg-

gelige aboriginere og følge med dem hjem til 

deres landsby.

Det er også en fortælling om at rejse ud 

i verden, om forhold mellem mennesker og 

mellem kulturer. Aborigier og krokodiller er 

dokumentarisk og baserer sig på interview 

med to af de unge rejsende, men samtidig gør 

fortællingen brug af en række #ktionskoder i 

form af forudgreb, dramaturgisk spændings-

opbygning med blandt andet point of no re-

turn og en række set up og pay off.

Bevidst arbejde med stemmeføring, lydef-

fekter og ikke mindst pauser er gennemgå-

ende i lydfortællingen, og i undervisningen 

på 7. årgang er det netop lydens muligheder 

for at skabe stemninger og sansninger, der er 

omdrejningspunktet.

Eleverne er motiverede for arbejdet, og 

ifølge Anna Maria Dahlgaard kommer elever 

på banen, der til dagligt ikke er de mest aktive 

i dansktimerne, da lydfortællinger gør, at alle 

er med på lige vilkår.

I klassen er der en række elever med ud-

fordringer i forhold til at læse, og i arbejdet 

med lydfortællinger bliver alle ”stillet lige”, 

fortæller hun. 

Skal selv producere 

Senere i forløbet bliver eleverne sat til selv at 

producere en tekst i lyd. Da det er første gang, 

de arbejder med lydfortællinger, er opgaven, 

at de skal lave en lydcollage til anslaget af en 

år fortællinger i ørene
 har 7. årgang på Arden Skole arbejdet med lydfortællinger og pot-
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Digitale læseoplevelser

Arden Skole er en af de tre skoler, der i forbindelse med Kommunernes 

Forening for Pædagogiske Læringscentres og VIA UC’s samarbejdsprojekt 

Digitale læseoplevelser i biblioteksrummet (DLB) afprøver, hvordan man 

kan formidle digitale fortællinger.

Projektet gennemføres med støtte fra Udviklingspuljen for folkebib-

lioteker og pædagogiske læringscentre. Læs mere om projektet i Børn & 

Bøger nr. 1, 2019 og på foreningens hjemmeside.

Som led i arbejdet med 

lydfortællinger skal eleverne 

i grupper lave en lydcollage 

til anslaget af en novelle – 

der skal optages forskellige 

lyde og anslaget for"nes i 

et redigeringsprogram.


