
 

Er du ny podcast-lytter? Vi guider dig i gang… 
 
Podcasts er ganske enkelt en lydfil med en fortælling eller radioudsendelse, 
som du kan hente ned og lytte til, når du vil. Du kan lytte til podcasts på din mo-
bil, computer og mange musikanlæg, som har internetadgang 
 
Det er ganske gratis at lytte til og abonnere på podcasts. Når du abonnerer på 
en podcast, vil nye episoder automatisk dukke op i din podcastapp 
 
Vi guider dig herunder, så du kan komme i gang med at lytte til podcast på din 
smartphone. Det kræver tre skridt at starte op.  
 
1. Download din podcast app  

Har du en iPhone, er der fra fabrikken allerede installeret en app til podcast. 
Den ser sådan ud:  

 
Har du en Android, findes der flere gratis apps f.eks. Podcast Republic. 
Åben Google Play Store og søg f.eks. på Podcast Republic og tryk installer.  
 

2. Find og abonner på podcasts 
Åbn din podcastapp og søg podcasts frem via søgefunktionen. Du kan ind-
taste ord, der interesserer dig eller en titel på en podcast, du har hørt om – 
f.eks. Realdania Podcast – så kommer der en liste med forslag frem. Klik på 
de podcasts, du er interesseret i, og vælg ”abonner” eller ”subscribe” Du vil 
nu automatisk få nye episoder af din podcast ind på din telefon, når de udgi-
ves.  
 

3. Lyt og lev livet 
Gå ind i podcastappens ’bibliotek’ og find de podcasts, du har valgt at abon-
nerer på. Klik på podcasten. Vælg den episode, du vil lytte til, når du har tid 
og lyst. Lyt og lev livet i mens.  

 
Du kan tage et ekstra fjerde skridt, når du har lyttet til en podcast, og dermed 
hjælpe dem, der producerer podcast:  

 
4. Anmeld 

Når du har lyttet til en podcast, kan du give den en anmeldelse, der passer 
til den oplevelse, du har haft. Find podcasten i dit bibliotek. Åben den. Kør 
ned i bunden til ’Anmeldelser og vurderinger’. Giv podcasten stjerner eller 
skriv en personlig anmeldelse. Din feedback hjælper os, der producerer, til 
at forbedre vores indhold.    

 
 

 
 
 


