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SOUNDCLOUD
Du kan producere og dele lydfiler med dine studerende via det gratis redskab
Souncloud. De studerende kan herefter kommentere (skriftligt) på disse. De
studerende kan også selv optage og dele lydfiler.
Lydfilerne kan optages vha. deres smartphone via App’en:
(se side 4). De kan
selvfølgelig også optages via deres computer (via netversionen af Soundcloud).
Fra netversionen af soundcloud kan man hente og dele linket til sine lydoptagelser
og hente en stump html-kode, så Soundcloud fx kan indlejres i Blackboard i et Item
eller i et blogindlæg. I Soundcloud kan andre deltagere kommentere på dele af eller
på hele lydfilen. Redskabet udmærker sig ved at man kan skrive kommentarer til et
præcist sted i lydfilen.

Brug i undervisningen
Det er oplagt at bruge Soundcloud i fremmedsprogsundervisning, men redskabet
kan selvfølgelig anvendes i alle fag hvor mundligheden skal trænes. I gratisversionen
af Soundcloud kan du uploade maximalt 3 timers lyd i alt.
Hvis du (underviseren) vil dele dine lydfiler med de studerende
Gå, via din computer, til netversionen af Soundcloud (https://soundcloud.com) og
opret dig som bruger. Herefter kan du uploade lydfiler via knappen Upload. Du kan
vælge at uploade en fil, du allerede har liggende på din computer, eller du kan
producere én lydfil ved at vælge knappen Start new recording.

Vælg nu REC eller Choose files.
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Nu har du uploadet din lydfil:

Du kan nu dele den med andre via Share-knappen, hvorfra du kan hente et direkte
link. Andre kan herefter anvende linket, høre filen og skrive kommentarer til dig i
Soundcloud

.
Du kan også Embedde, dvs. indlejre Soundcloud i Blackboard, så dine studerende
nemt kan finde og lytte til lydfilerne. Vælg nu fanen Embed og kopier embed-koden
ved at højre-klikke og vælge kopier:
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Opret nu et fx Item i Blackboard. I editoren finder du en HTML-knap

	
  

Vælg HTML-knappen og indsæt ”embed-koden” fra Soundcloud. Vælg herefter
Update.

De studerende kan nu lytte til lydfilerne i Blackboard og kan skrive kommentarer
direkte i Soundcloud ved at vælge knappen View track, hvorefter Soundcloud åbnes
i et nyt vindue. Hvis du har flere lydfiler de studerende skal høre, kan du med fordel
oprette en play-liste i Soundcloud og indlejre denne i Blackboard. Det kan du se
herunder.
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Hvis de studerende skal producere lydfiler og dele dem med dig og hinanden
De studerende kan også oprette en gratis konto hos Soundcloud. De kan herefter
dele deres deres lydfiler/playlister via samme to metoder som beskrevet ovenfor
(link eller embed) fx via blogindlæg i en blog i Blackboard.
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Brug af App’en
Når du har hentet App’en til din smartphone, kan du optage lydfiler og uploade dem
i Soundcloud direkte. Billederne herunder stammer fra en android telefon. Du
optager ved at vælge knappen Record.

Nu kan du optage. Når du er færdig vælger du Next. Du kan nu navngive lydfilen og
angive om den skal være offentlig eller privat. Lydfilen ligger nu i Soundcloud.

	
  

