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TITEL/OVERORDNET TEMA 
 
Storytelling with Podcast – renewing the classics through play 

FAG/TRIN 
Engelsk/5. - 7. klasse 
 

UDDYBENDE BESKRIVELSE 

 
Dette klodssæt understøtter forskellige legende tilgange til stilladsering af tekster og elevproduktion med 
særligt henblik på historiefortællende podcast. 
 
Intentionen med sættet er at understøtte forløb med fokus lytning og på egenproduktion af podcast i 
WeVideo, som er en online teknologi, der er gratis tilgængeligt på SkoleTube. Til understøttelse af 
arbejdet med værktøjet, kan findes en kort instruktionsvideo, som kan tilgås særligt mhp. podcastdelen i 
WeVideo. I planlægningsfasen kan man inddrage Cava.com og lave et enkelt storyboard. Hertil findes en 
instruktionsvideo. 
 
Til slut er her også anvendt Quizlet, et værktøj til oprettelse af interaktivt ordforråd. Sidstnævnte er gratis 
ved anvendelse af andres opgaver, men skal man selv oprette opgaver, koster det et mindre årligt beløb.  
 
Til klodssættet er knyttet et eksempelforløb til mellemtrinnet med tilhørende digitalt og analogt 
ordforråd. Her er konkret taget udgangspunkt i podcasten Treasure Island 2020, som vender den kendte 
historie på hovedet og genopfinder den i moderne tid med tidsrejsende pirater og skattejægere. 
 
Klodssættet giver forskellige bud på legende tilgange til engelskundervisningen. Fokus kan fx være at 
arbejde med lytteforståelse i form af en festlig klassequiz i Quizizz, hvor venskabelig konkurrence slår 
tonen an, eller dyste mod klassekammerater eller sig selv om sin viden om ordforråd i Quizlet. Inspireret 
af Treasure Island 2020 kan eleverne lave deres egen vilde pirathistorie eller vælge en anden klassiker, 
som de vender på hovedet. 
 
De legende aktiviteter omkring ordforråd og storytelling er udvalgt, så de træder i stedet for mere 
traditionel træning af ordforråd og historieplanlægning.  Her vil eleverne ikke opleve, at de arbejder med 
ordforråd eller planlægger en historie - de oplever blot legen og nyder at give fantasien frit løb. 
 
God fornøjelse med ressourcerne! 
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Beskrivelse af klodselement 1  

Titel  
Storytelling with podcast- eksempelforløb til læreren 
 
Type  
For teamet for at blive klogere på feltet: 
En inspirationsklods  
 
Til undervisningen for at støtte lærerens arbejde 
Ressourcer skal at støtte læreren i at arbejde tematisk med historiefortællende podcast samt digitale og analoge 
ressourcer til eleverne, som kan indgå i et engelskforløb på mellemtrinnet. 
 
Hvad skal den hjælpe med specifikt i forhold til det overordnede tema? 
 
Ressourcerne skal skabe overblik over det samlede klodssæt, vise et cirka tidsforbrug og struktur. Ressourcerne 
udgør desuden et muligt storytellingsforløb med podcast i WeVideo. 

Hvad skal/kan dette klodselement indeholde? 
 

• Et eksempelforløb: Storytelling with Podcast 

• Treasure Island 2020, episode 1 ordkort – vocabulary and chunks (pdf) 

• Telling a Story - ordkort - chunks og gambitter (pdf) 

• Plan Your Podcast (pdf) 
 
Digitale ressourcer 

• Treasure Island 2020 – vocabulary flashcards: https://quizlet.com/690784443/treasure-island-2020-the-
podcast-flash-cards/ 

• Treasure Island 2020, episode 1. Listening comprehension: 
https://quizizz.com/admin/quiz/62a89892109672001e569126/treasure-island-2020-episode-1-listening-
comprehension 
 

Hvilket format skal/kan klodselementet have? 
 
Det er et sæt powerpoints til læreren med tre pdf’er samt to links som evt. kan indlejres på hjemmesiden. 

 

  

https://quizlet.com/690784443/treasure-island-2020-the-podcast-flash-cards/
https://quizlet.com/690784443/treasure-island-2020-the-podcast-flash-cards/
https://quizizz.com/admin/quiz/62a89892109672001e569126/treasure-island-2020-episode-1-listening-comprehension
https://quizizz.com/admin/quiz/62a89892109672001e569126/treasure-island-2020-episode-1-listening-comprehension
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Beskrivelse af klodselement 2 

Titel  
Vild med engelsk - ordforråds- og storytellingslege 
 
Type  
For teamet for at blive klogere på feltet: 
 
Inspirationsklods  
 
Ressourcer, som skal inspirere og guide læreren i at tilrettelægge arbejdet med ordforråd og storytelling på legende 
vis. 
 
 

Hvad skal den hjælpe med specifikt i forhold til det overordnede tema? 
 

Ordforrådslegene kan bruge tematisk som warm-ups, bevægelsesbreaks eller en sjov og samlende 
afslutning på en lektion med legende tilgange.  Brug de tilknyttede analoge ordkort med legene, så du kan 
stilladsere forståelsen af læsning eller film, eller aktivere et sammenhængende tematisk sprog - både i 
forbindelse med samtalen eller elevproduktion. 
 
Storytellingsaktiviteterne repræsenterer en anderledes aktiverende og legende tilgang til at tale om og 
finde på egne historier, hvor alle elever kan være med. 
 
Læs mere på hjemmesiden Vild med Engelsk. 

Hvad skal/kan dette klodselement indeholde? 
 
Ordforrådslege og -aktiviteter 

• Knee to Knee:  https://www.vildmedengelsk.dk/task-og-probleml%C3%B8sning/mellemtrin/knee-to-knee 
• Word Race https://www.vildmedengelsk.dk/leg-og-bev%C3%A6gelse/mellemtrin/word-race 

• Move, Freeze and Speak up  https://www.vildmedengelsk.dk/leg-og-bev%C3%A6gelse/mellemtrin/dance-
move-freeze-speak 

 
Storytellingslege og -aktiviteter 

• Jigsaw Story:  https://www.vildmedengelsk.dk/task-og-probleml%C3%B8sning/mellemtrin/jigsaw-reading 

• Watson’s Word Wall https://www.vildmedengelsk.dk/leg-og-bev%C3%A6gelse/mellemtrin/watsons-word-
wall 

 

Hvilket format skal/kan klodselementet have? 
 
Udvalgte sider på hjemmesiden, Vild med Engelsk – mellemtrinnet. På nogle sider findes handouts i form af ordkort 
og andre elevark. 
 

 

  

https://www.vildmedengelsk.dk/task-og-probleml%C3%B8sning/mellemtrin/knee-to-knee
https://www.vildmedengelsk.dk/leg-og-bev%C3%A6gelse/mellemtrin/word-race
https://www.vildmedengelsk.dk/leg-og-bev%C3%A6gelse/mellemtrin/dance-move-freeze-speak
https://www.vildmedengelsk.dk/leg-og-bev%C3%A6gelse/mellemtrin/dance-move-freeze-speak
https://www.vildmedengelsk.dk/task-og-probleml%C3%B8sning/mellemtrin/jigsaw-reading
https://www.vildmedengelsk.dk/leg-og-bev%C3%A6gelse/mellemtrin/watsons-word-wall
https://www.vildmedengelsk.dk/leg-og-bev%C3%A6gelse/mellemtrin/watsons-word-wall
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Beskrivelse af klodselement 3 

Titel  
Instruktionsvideoer til  Quizizz, Canva, WeVideo, og Voice Recorder 
 
Type  
For teamet for at blive klogere på feltet: 
 
Instruksklodser 
 
Til undervisningen for at støtte lærerens arbejde 
 
 Ressourcer som kan støtte elever og lærere i arbejdet med de digitale værktøjer 
 
 

Hvad skal den hjælpe med specifikt i forhold til det overordnede tema? 
 
De korte instruktionsvideoer er en hjælpende hånd, hvis der er faser i processen med at lave podcast, som lærere 
eller elever er i tvivl om. 
 
Lav din egen festlige interaktive quiz på Quizizz. Del gamelink + kode med din klasse – eller invitér via Teams. Se 
hvordan, du gør 

• Video 1. Lav quiz med Quizizz 
 
Planlæg din egen alternative slutning på historien, Treasure Island 2022, eller genopfind en ny version af en kendt 
engelsk klassiker. Lav et enkelt storyboard på Canva og planlæg en podcastepisode. Se også elevarket ´Plan your 
pocast`. 

• Video 2:  Lav storyboard med Cava 
 
Med Voice-recorder.io kan eleverne optage og gemme deres fortælling – klar til upload på det digitale værktøj 
WeVideo, som har en særlig podcastfunktion.  
Se hvordan du gør på instruktionsvideoer: 

• Video 3: Lav mp3-lydfiler med Voice Recorder 

• Video 4: Podcast med WeVideo 
 
 

Hvad skal/kan dette klodselement indeholde? 
 
Elementet skal indeholde følgende instruktionsvideoer: 
Video 1: Lav quiz med Quizizz 
Video 2: Lav storyboard med Cava 
Video 3: Lav mp3-lydfiler med Voice Recorder 
Video 4: Podcast med WeVideo 
 

Hvilket format skal/kan klodselementet have? 
 
Youtubevideoer med logo og jingle. Videoerne er her afleveret som mp4-filer uden logo og jingle 
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Beskrivelse af klodselement 4 

Titel  
Vild med Engelsk – Podcast på mellemtrinnet 

 

Type  
For teamet for at blive klogere på feltet: 
Inspirationsklods? 
 
Inspirationsklods og procesklods for lærere  
 
Inspirationsklods, der også kan fungere som procesklods, hvor den kopieres og tilpasses af lærer 
 
Til undervisningen for at støtte lærerens arbejde 
 
Materialer og ressourcer som kan støtte elever og lærere i arbejdet med podcast i engelsk 
 

Hvad skal den hjælpe med specifikt i forhold til det overordnede tema? 
 
Få overblik! Her kan du finde inspiration og ressourcer til at arbejdet med legende med podcast i engelsk  

Hvad skal/kan dette klodselement indeholde? 
 
Denne webside giver forskellige bud på, hvilke podcast man kan arbejde med i engelsk på mellemtrinnet. Her finder 
man/ du et udvalg af historiefortællende podcast og mere faglige talepodcast med ressourcer i form af ordforråd, 
legende opgaver og andre forløbsressourcer 
 
 

Hvilket format skal/kan klodselementet have? 
 
Et link til hjemmesiden Vild med Engelsk. Podcast for mellemtrinnet: 
https://www.vildmedengelsk.dk/digitale-ressourcer/mellemtrin/podcasts 
 
 

 

https://www.vildmedengelsk.dk/digitale-ressourcer/mellemtrin/podcasts

