DET ELEKTRONISKE
MP3-lyd og mundtlige afleveringsopgaver
Mundtlig aflevering
I dag har langt de fleste elever en mp3-afspiller – enten som
afspiller eller som del af deres mobiltelefon. Disse apparater
kan også optage og dermed være en god hjælp i undervisningen! Man kan således komme i gang helt uden brug af computer – omend computeren åbner endnu flere muligheder.
Mundtlig aflevering er her en lydfil, speaket af elever over en
given opgave, som afleveres til læreren.

Kom i gang med Audacity – et eksempel
på et forløb
Her et kort eksempel på et forløb, hvor eleverne indlæser en
tekst, de har forberedt.
I eksemplet på PS’ hjemmeside bruger vi et headset tilsluttet
computeren. Lydklippet optages, behandles og gemmes som
mp3 ved hjælp af Audacity.
Skolekonsulenterne har en dansk manual til Audacity:
www.skolekonsulenterne.dk – kig under menupunktet
”IT”.

Filformater
Man skal være opmærksom på, at mp3-afspillere og mobiltelefoner kan optager i formater, man ikke umiddelbart kan
bearbejde!
Her kan det blive nødvendigt med et konverteringsprogram.
Et bud kunne være det super-enkle og helt gratis ”Switch”.
Find det her: http://www.nch.com.au/switch/plus.html
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De færdige filer kan lægges på internettet og dermed høres
fra enhver computer eller man kan hente filerne over i sin
mp3-afspiller.
Fordelene er mange:
tilgængelighed
kendt medie for eleverne
god lydkvalitet
nemt og enkelt.

Når eleven er klar, klikkes
på optageknappen og teksten
oplæses og indspilles.
Når eleven er færdig, klikkes
på ”Stop”.
Lyden er optaget og er klar
til redigering

Klip overskydende væk
(også pauser)

Marker lidt af starten
(under 1 sekund) og lav
en ”fade ind”.
Gør det samme i slutningen
– ”Fade ud”. Så undgås
”hak” i starten og slutningen
af lydklippet.

Til slut gemmes klippet
som mp3-fil.
Yderligere inspiration
EMU har en sektion omkring lyd i undervisningen:
http://www.emu.dk/erhverv/it/lyd_uv/sprogtra
ening.html
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KLASSEVÆRELSE
Elevopgaver
Mundtlig aflevering: En god historie

1.
Arbejd sammen to og to. Find en film
eller en bog, som I gerne vil anmelde.
Jeres anmeldelse kan indeholde:
Filmens titel
Hvilke skuespillere er med i filmen?
Hvad hedder de centrale personer?
Hvor foregår handlingen?
Hvornår foregår filmen?
Beskriv handlingen kort.
Hvad er jeres personlige vurdering?
Husk at begrunde jeres vurdering.
Afslut anmeldelsen med at ”rate”
filmen/bogen og giv den mellem 1 og
5 stjerner

2.

SKRIV

Find et sjovt eller skørt navn til den radiovært
I skal være i jeres mundtlige aflevering
Find et godt navn til jeres radioprogram,
Find et navn til radiostationen.
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3.
Find nu på sætninger og udtryk, som værten kan
bruge, når han skal introducere programmet.
I præsentationen skal I:
byde velkommen
nævne værtens navn
nævne programmets navn
nævne radiostationens navn.

SKRIV

Lav en mundtlig aflevering på mobiltelefon
I skal lave en mundtlig aflevering. Forstil jer, at I er
radioreportere på en stor radiostation, hvor I laver
et program som anmelder nye film og bøger.

4.
Fortæl præsentationen til hinanden.
Lav en prøveoptagelse, før I optager.

5.
Action:
Optag nu jeres mundtlige anmeldelse.
Stop undervejs og lyt til det
I er i gang med at speake!
Lav rettelser, ændringer og nyt speak
undervejs indtil I er tilfredse med det
I har speaket.
Husk at gemme det I har optaget!

6.
Når I er helt tilfredse med jeres filmanmeldelse
og har konverteret lydfilen til det rigtig format,
skal I e-maile den mundtlige afleveringsopgave
til jeres lærer.
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