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Hvað er hlaðvarp? 
Hlaðvarp er í grunninn það sama og útvarp: Dagskrárgerð með 
hljóði. Það eru þó mikilvægir þættir sem greina að hefðbundið 
útvarp og hlaðvarp. 

Fyrir það fyrsta er hlaðvarp ekki sent út með línulegri dagskrá 
heldur hlaða hlustendur niður þáttum og hlusta á þá þegar 
þeim hentar. Hlaðvarp er líka, ólíkt því sem oft gerist í 
útvarpi, að mestu leyti talað mál en ekki knúið áfram af 
tónlist. 

Þar sem hlaðvarpsþáttum er dreift í gegnum netið er 
hlustendahópurinn ekki lengur takmarkaður við þá sem geta 
hlustað á staðbundna útvarpsstöð á einhverjum tilteknum 
tíma heldur getur allur heimurinn hlustað á þeim tíma sem 
hentrar hverjum og einum. Þessi staðreynd hefur gert 
dagskrárgerðarfólki kleift að breyta efnistökum og eru 
umfjöllunarrefni í hlaðvarpsþáttum því oft mun sérhæfðari 
heldur en gengur og gerist í hefðbundnu útvarpi. 

Þannig er óformlegt spjall tveggja aðila um eitthvað mjög 
sérhæft málefni mjög algengt form á hlaðvarpsþáttum þótt 
fjölbreytnin sé þar vissulega mikil og form þáttanna langt í frá 
niðurnjörvað.
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Hlustaðu 

Veldu þér þrjá hlaðvarpsþætti 
til að hlusta á. Þættirnir verða 
að vera a.m.k. 30 mínútna 
langir og eiga að vera með ólík 
umfjöllunarefni. Veldu einn 
þátt um frétta- eða 
samfélagstengd málefni, einn 
um söguleg efni og einn þátt 
sem tengist áhugamálum 
þínum. 

Deildu 

Gerðu stutta grein fyrir 
þáttunum sem þú hlustaðir á á 
Flipgrid. Þar þarftu að meðal 
annars að segja frá því hvað 
þér fannst áhugavert í 
þættinum og hvaða spurningar 
vöknuðu við hlustunina. 

Skapaðu 

Búið til stuttan hlaðvarpsþátt 
um málefni að eigin vali. Leyfið 
ykkur að taka eitthvað mjög 
sérhæft og kynna ykkur það 
ofan í kjölinn. Finnið ef til vill 
leið til að leita til sérfræðinga í 
því sem þið eruð að fjalla um 
og notið jafnvel hluta af viðtali 
við þá í verkefnið.  

HLAÐVARPIÐ 
Hlusta | Deila | Skapa
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Orðið er: Hlaðvarp 
Orðið hlaðvarp er íslenskun á enska orðinu podcast. Podcast er 
samsett úr orðunum iPod og broadcast. Fyrir þá sem ekki muna 
svo langt aftur, er iPod tónlistarspilari sem Apple hóf 
framleiðslu á árið 2001. Orðið broadcast merkir svo 
útsending. Til þess að hlaða tónlist inn á iPod þurfti að tengja 
hann við tölvu til að færa tónlistina yfir á spilarann og fljótlega 
komust ýmsir upp á lag með það að dreifa þáttum með töluðu 
efni yfir netið fyrir fólk til að setja inn á spilarana sína. Þannig 
er podcast í raun nokkurs konar útsending fyrir 
tónlistarspilara.

Íslenska orðið hlaðvarp er svo sett saman úr orðunum hlaða 
(getur bæði verið nafnorðið og sagnorðið) og útvarp. Íslenska 
útgáfan af orðinu iPod varð eiginlega aldrei til en tónhlaða var 
ein tilraun til að gefa fyrirbærinu íslenskt nafn.

Hlaðvarpþáttur er því nokkurs konar útvarpsþáttur sem þú 
getur hlaðið niður af netinu og hlustað á úr tónhlöðunni þinni.

Öppin sem við notum 
Flipgrid 
Í appinu Flipgrid takið þið upp stutt myndskeið 
sem safnast fyrir í nokkurs konar net myndbanda 
þar sem þið getið séð og heyrt innlegg hvers annars. Í þessu 
námskeið ætlum við að nota þetta umhverfi til að gera grein 
fyrir því hvað við hlustum á, hvað við lærðum af því og hvað 
okkur fannst um það.

GarageBand 
GarageBand er öflugt hljóðupptöku og 
tónlistarforrit frá Apple sem við munum nota til 
að taka upp þættina okkar. Þar er hægt að raða mismunandi 
atriðum á ólíkar rásir, klippa hljóðin til, setja á þau effekta og 
eiga við þau á fjölbreyttan hátt. 

Í GarageBand ætlum við líka að semja upphafsstef fyrir 
þættina okkar og notum til þess fjölbreytt úrval 
hljóðfæra sem byggð eru inn í forritið. 

Podcast 
Appið Podcast frá Apple er einföld og þægileg leið 
til að finna hlaðvarpsþætti. Þar getur maður gerst 
áskrifandi að þáttum sem maður hrífst af og grúskað í fjölda 
ólíkra þátta út frá þemum. 
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Þekktir 
hlaðvarpsþættir 

Það væri dálítið óábyrgt að reyna 
að leggja fram tæmandi lista yfir 
hlaðvarpsþætti til að hlusta á en 
það verður ekki hjá því komist að 
nefna nokkra þekktustu 
hlaðvarpsþætti samtímans. 

Radiolab 

Fjölbreytt vísinda- og 
heimspekileg viðfangsefni krufin 
ofan í grunninn. 

This American Life 

Nýtt þema í hverri viku sem er 
skoðað og skýrt á skemmilegan 
hátt. 

Serial 

Gömul glæpamál eru tekin upp 
og rannsökuð á nýjan leik.  

Stuff You Should Know 

Alls kyns furðulegir og 
hversdagslegir hlutir teknir fyrir 
og útskýrðir.  

The History Hour 

Þáttur frá BBC þar sem fjallað 
erum einstaka þætti í sögunni.  

Dr. Football 

Íslensku umræðuþáttur um 
fótbolta þar sem ekkert er skafið 
af hlutunum.  

Í ljósi sögunnar 

Merkileg söguleg málefni rakin 
og sett í samhengi við 
heimsmálin í dag.  

Fílalag 

Eitt sígilt dægurlag tekið fyrir í 
hverjum þætti, krufið ofan í 
kjölinn sett í samhengi við 
tíðaranda. 
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Verkefni og mat 
Í námskeiðinu verða metin fjölbreytt hæfniviðmið úr ólíkum námsgreinum með tveimur verkefnum.

Flipgrid myndbönd 

Þið setjið inn fjögur stutt myndbönd á Flipgrid þar sem þið segið frá ykkur sjálfum og þeim 
hlaðvörpum sem þið hlustuðuð á. Þar verða eftirfarandi viðmið metin og til að eiga möguleika á að 
sýna að maður hafi náð hæfni í þeim þarf maður að skila öllum fjórum myndböndunum: 

• Flutt mál sitt skýrt og áheyrilega og hefur tileinkað sér viðeigandi talhraða og fas. 

• Hlustað, tekið eftir og nýtt sér upplýsingar í töluðu máli til fróðleiks og skemmtunar, einnig 
notið myndefnis, upplestrar, leikins efnis og tónlistar og gert grein fyrir skoðun sinni á 
viðkomandi efni.

• Nýtt sér fjölmiðla, svo sem útvarp, sjónvarp, kvikmyndir og rafrænt efni, og tekið afstöðu til 
þess sem þar er birt.

Hlaðvarpsþáttur 

Þið búið til 10 mínútna hlaðvarpsþátt um samfélagsleg málefni, fréttatengd málefni, söguleg málefni 
eða áhugatengd málefni. Í þættinum sýnið þið hvernig þið eruð búin að afla ykkur upplýsinga um 
viðfangsefni ykkar og leggið ykkur fram um að setja það í sögulegt og samfélagslegt samhengi. Þið búið 
til stutt stef fyrir þáttinn ykkar og hafið í huga að þið getið reynt að fá sérfræðing í spjall í þáttinn 
ykkar. Hlaðvarpsþættinum hlaðið þið svo upp á Soundcloud og skilið tenglinum að þættingum í 
Showbie. Allir þættirnir okkar verða svo settir í “playlista” þar sem þið getið hlustað á þætti hvers 
annars. Í hlaðvarpinu verða þessi hæfniviðmið metin:

• Sýnt fram á þekkingu og gagnrýna sýn á tímabil, atburði, persónur, menningartengsl og 
þróunarferla á ýmsum tímum, sem vísað er til í þjóðfélagsumræðu.

• Aflað sér, hagnýtt, ígrundað og metið upplýsingar um menningar- og samfélagsmálefni, sem 
birtast í munnlegum flutningi, samræðum, texta og myndrænum búningi.

• Komið þekkingu sinni og viðhorfum á framfæri með fjölbreyttum og markvissum hætti, einn sér 
og í samstarfi við aðra.

• Nýtt hugbúnað/forrit við myndvinnslu, hljóðvinnslu og gerð myndbanda.

• Flutt mál sitt skýrt og áheyrilega og hefur tileinkað sér viðeigandi talhraða og fas.
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