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Dialekter

I denne udgave skal du arbejde med dialekter fra forskellige lande.
Først skal du kæmpe mod dine kammerater om at forstå mest, og til
slut skal I selv prøve at efterligne en dialekt.

Elevopgaver

1. Brug de forskellige links og lyt sammen med en makker til lydfiler fra forskellige
		lande.

Links
bl.uk/learning/langlit/sounds/index.html
bbc.co.uk/voices/recordings/
accent.gmu.edu/
dialektkarte.de/

2. Udvælg en lydfil, som I synes er sjov, god og spændende. Det kan også være, at den
		 er svær. Det er vigtigt, at I lytter til lydfilen nogle gange og at I forstår, hvad der
		 bliver sagt.
3. Udvælg ti nøgleord, som indgår i lydfilen og som er centrale for indholdet.
4. Lyt efter igen – er jeres udvalgte ti nøgleord gode? Notér også, hvor dialekten på
		 lydfilen stammer fra.
5. Når I er klar, bliver I sat sammen med en anden gruppe. Det ene hold er Par A og
		 det andet er Par B.
6. Par A starter med at lytte til Par B’s udvalgte dialekt-lydfil. Par A må max lytte til
		 dialekten to gange.
7. Så skal Par A genfortælle, hvad der blev fortalt i lydfilen. Hver gang Par A nævner
		 et af de ti nøgleord, får de et point. Par A kan altså max få 10 point, hvis de har
		 samtlige nøgleord med i deres genfortælling.
8.	Til slut skal Par A også komme med deres bud på, hvor dialekten stammer fra.
		Gætter Par A rigtigt, får de yderligere 5 point.
9.	Så byttes der roller, og nu er det Par B’s tur til at lytte og gætte.
10.	Til sidst tælles der point – og måske er I klar til at dyste mod en anden gruppe?
Efterfølgende skal I prøve at efterligne en af de dialekter, I har hørt og bruge nettjenesten vocaroo.com til at optage og dele den. Del filen med en anden gruppe og lad dem
prøve at gætte, hvilken dialekt I prøver at efterligne.
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Teknisk vejledning
Optag og del lyd med vocaroo.com
Nu skal du prøve at efterligne én af de dialekter, som I har hørt, optage den og sende den til
jeres lærer eller en klassekammerat.
Den tekniske vejledningen giver et bud på en nem ”optag og lyt”-tjeneste på nettet. Her kan du
på en lettilgængelig måde optage, lytte til dig selv og formidle optagelsen til andre.Vil du arbejde
mere grundigt med optaget tale, anbefaler vi at kigge på programmet Audacity, som vi tidligere
har omtalt her i Det Elektroniske Klasseværelse.
Vi bruger tjenesten vocaroo.com
Klik på ”Click to record” og du er i gang med at
optage.

Når du er færdig, klikkes på

Du kan høre dit klip og evt. lave en ny optagelse.

Du skal dog lige acceptere adgang til computerens
mikrofon ved at klikke på ”Allow”.

Når du er tilfreds, klikker du på

Nu har du mulighed for at kopiere linket til din
optagelse, til at få en embedkode (som kan bruges
forskellige steder fx SkoleIntra) eller at sende
linket til en email direkte fra siden. Nederst er der
også en mulighed for at downloade lydfilen som
MP3 m.m.
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