
Lärarhandledning
Podverkstan

I Podverkstan får eleverna chansen att skapa och
marknadsföra sin egen podcast. Hur gör man en 
podcast och hur går processen från idé till färdigt 
program till?
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ÖversiktÖversikt

1 - IDÉ
Börja med att komma på en idé
till podden.Vad ska den handla
om? Ska det vara ett eller flera

avsnitt? Vad är syftet med
podden? Vad vill ni berätta om?

3 - REDIGERING
När inspelningarna är färdiga

ska materialet klippas ihop och
redigeras. Det finns konstnadsfria

program att ladda ner
som till exempel Audacity.

5 - PUBLICERA
Här bestämmer ni om

podcasten ska läggas upp via
ett så kallat poddhotell eller

om ni endast kommer att
sända podden internt på

skolan.

2 - INSPELNING
När det är dags att spela in kan

eleverna använda den
inspelningsfunktion som de flesta

smartphones och datorer har.

4 - KONVERTERING
För att kunna ladda upp

programmen på internet måste
ljudfilerna vara i rätt format. Det

vanligaste formatet är MP3 .



Välkommen till Poddverkstan!

I Podverkstan arbetar eleverna med hela processen från idé till färdig produkt.
Eleverna tränas i att formulera ett budskap, att arbeta med teknisk bearbetning
av ljudfiler samt att marknadsföra sin färdiga produkt. På så sätt kopplas många
ämnen samman och eleverna får insikt i hur man kan nå ut med sitt budskap via
en podcast.

I Podverkstan diskuteras yrkesval kopplade till radio och eleverna får möjlighet
att rapportera utanför klassrummet. Podverkstan blir därför ett spännande och
nutidsförankrat sätt att möta omvärlden.



Varför ska man jobba med podcast i skolan?
Att spela in en podcast är ett roligt sätt att redovisa om vad man lär sig i skolan. Det är ett tillfälle 
att dela med sig av sitt lärande och där eleverna får möjlighet att bli extra stolta över sitt arbete.
Det erbjuder ett entreprenöriellt arbetssätt, där elevers olika förmågor kommer till uttryck. Att jobba 
entreprenöriellt handlar om att utveckla förmågor som kreativitet, handlingskraft, nyfikenhet, flexi-
bilitet och att tänka utanför ramarna.

En podcast skapar även möjlighet att arbeta ämnesövergripande, involvera omvärlden och
eleverna är delaktiga hela vägen från planering till genomförande. Man kan arbeta med en
podcast på många olika sätt. Man behöver inte publicera podcasten så den blir tillgänglig för alla 
utan man kan till exempel skapa en skolpodd som endast är till för eleverna på skolan eller för för-
äldrar för att att infomera om vad man gör på skolan. Man kan självklart publicera så att podcasten 
når ut i många kanaler via så kallade poddhotell, det beror på vad syftet med podden är. Tänk på 
att den som är ansvarig utgivare på skolan är rektorn.

Vilka verktyg behövs?

Det enda som egentligen behövs för att kunna spela in en podcast är en bra internetuppkoppling, 
en dator, smartshone eller läsplatta. Man kan sedan välja att redigera materialet i tex Audacity 
eller Garageband (Mac) som är kostnadsfria program. Det kan vara bra att investera i en bra 
mikrofon men det är inget måste.

Vad är en podcast?

En podcast är ett radioprogram som du kan prenumerera på t.ex. via en app i din telefon. Enkelt 
förklarat är en podcast ett sätt att publicera ljudfiler. 
Till skillnad från vanlig radio så är en podcast en ljudfil som sprids med hjälp av RRS-flöden, vilket 
innebär att vem som helst kan prenumerera på en podcast. 
På många sätt kan man likna en podcast med en blogg. Precis som en blogg kan det vara helt 
gratis att sända en podcast. Ordet ”podcasting” är en sammanslagning av pod (ordagrant 
”frökapsel” men syftande på media-spelaren Ipod) och engelskans ”broadcast” (ungefär vida 
utkastat, allmänbelysning, medan engelska termen broadcast(ing) motsvaras av svenska 
termen rundradiosändning. 

Skillnaden mellan radio och podcast

FM-Radio sänds via en FM-frekvens. Det sänds på en bestämd dag och tid, live från en studio. 
En podcast är förinspelad och man lyssnar på den via internet eller via en app på en 
smartphone/läsplatta. Man bestämmer själv när en podcast ska publiceras. Det behövs inga till-
stånd (om det inte gäller musik) och det är bara förinspelat material som används. 
Vissa av Framtidsfröns regionala föreningar arrangerar radiodagar.  Håll utkik efter dessa på vår 
hemsida - www.framtidsfron.se



Idé
När man ska arbeta med en podcast så är det viktigt att bestämma sig för hur avancerat 
man ska göra det. Vad är syftet? Ska det inspelade materialet publiceras? Ska ni bara 
lyssna på inspelningen i klassen eller på skolan? Ska podden publiceras på nätet? Vad 
klassen än bestämmer sig för att göra så är viktigt att man är tydlig med vad målet med 
uppgiften är.



En podcast kan handla om vad som helst. Att komma på en idé 
till ett program behöver inte handla om att komma på något utöver det ni redan gör 
i skolan. Attt arbeta med podcast handlar om att använda det som ett nytt sätt att 
lära sig, ha som examination, att få visa upp sitt arbete på ett annat sätt. Hur vill dina 
elever berätta om t.ex. andra världskriget om de får chansen att göra det via en 
podcast? Radioteater? Debatt? Dokumentär?

När det gäller ämnet är det viktigt att man är tydlig med vad man vill att det ska 
handla om. Det kan vara bra att hjälpa eleverna med att styra upp hur de ska inleda 
och avsluta sitt prat. Hjälp dem med tydliga frågor som de ska utgå ifrån. Tydligheten 
kommer leda till att elevernas arbete blir mer fokuserat och bespara arbete vid 
redigering av det inspelade materialet.

Man kan dela in klassen i mindre grupper och låta varje grupp får göra sitt eget 
program, som de spelar in och redigerar. Lägg upp en plan för vad programmet ska 
handla om och vad deltagarna ska prata om innan ni sätter i gång. Ett tips är att 
hålla sig till ett eller ett par ämnen för att undvika att det blir spretigt.

Det är bra att bestämma hur ofta det ska komma ett nytt avsnitt (om det ska vara 
flera) och hur långa de ska vara. Kanske går det att välja ett tema som skolan redan 
arbetar med och översätta detta arbete till en podcast?

Frågor att fundera på

• Hur kan eleverna vara med i planeringen?
• Hur hjälper vi eleverna att få en överblick över processen?
• Vilka är mottagare (behov/nytta)?
• Vilka ämnen berörs?
• Vad ska bedömas?
• Hur ska lärprocessen synliggöras?



Namn och jingel

Det är bra om podcasten har ett namn. Namnet kan förslagsvis spegla inriktningen för 
podden, då kan det vara enklare att nå ut er målgrupp. En jingel är en liten melodi som 
oftast spelas in början och i slutet av podden. Ni kan spela in en egen melodi via 
GarageBand (Mac). Om ni inte kan skapa en egen introlåt finns det många ställen där man 
kan hitta gratis musik att använda. Var noga med att den ska vara just gratis och fri för 
användning. 
Två förslag på hemsidor med musik är Epidemic Sound och Jamendo.

Planering av program

Tilldela eleverna olika roller. En radiostation är beroende av flera olika roller som till exempel 
reportrar, tekniker, manusförfattare och inte minst programledare. När man ska förbereda en 
podcast så kan man lägga upp arbetet på samma sätt som på en radiostation.
Att tilldela eleverna olika roller är ett utmärkt sätt att ge kunskap om de olika kompetenser 
som behövs i arbetslivet. Eleverna kan jobba i olika team och ansvara för olika områden som 
rör inspelningen och förberedelserna. 

Förslag på roller som finns på 
en radiostation.

• Programledare
• Reporter
• Researcher
• Producent
• Tekniker
• Marknadsförare
• Musikansvarig
• Manusförfattare

Tips för att skapa ett bra program

• Utgå från elevernas intressen
• Gör en audition så att eleverna får rätt 

roller
• Låt idéprocessen ta tid
• Lyssna på ”riktiga” radioprogram och 
• podcasts
• Våga fråga om hjälp
• Var inte rädd att göra fel
• Ta en befintlig idé men hitta en ny mål-

grupp
• Koppla innehållet till något som ni redan 

gör i skolan
• Ställ inte för höga krav



Inspelning
Eleverna kan spela in sina program på olika sätt. De kan 
använda sig av sina smartphones,läsplattor eller datorer. 
Smartphones och läsplattor har inspelningsappar och det 
finns ävengratisappar som de kan ladda ner. En gratis-app 
som vi kan rekommendera heter Wavepad, den finns för 
både Apple och Android. Eleverna kan även göra sina 
inspelningar i Audacity, som är ett gratisprogram med en 
hel del redigeringsfunktioner. Man kan använda datorns 
inbyggda mikrofon eller sina mobillurar. Innan man spelar 
in kan det vara bra att installera en plug-in som gör så attt 
eleverna kan exportera den inspelade filen som MP3-fil som 
är det format som krävs för att ladda upp en podd via ett 
poddhotell.



Ljudet

För att inspelningen ska bli så bra som möjligt är det vikitigt at tänka på ljudet. Här kommer
några tips. 
- Sitt i ett så tyst rum som möjligt, för att undvika störande ljud. Det är bättre att sitta
i ett grupprum där man får vara ensam än att sitta i korridoren där andra elever befinner sig.
- Prata så nära mikrofonen som möjligt för att minska störande fläktljud och liknande i
inspelningen. Ett bra sätt att dämpa ljudet är att sätta upp äggkartonger på väggarna.
- Det är viktigt att man gör en testinspelning för att se hur nära man måste ha smartphonen
eller läsplattan. Kan den ligga på bordet? Måste man hålla den i handen? Vill man ha så bra
ljud som möjligt kan man köpa mikrofoner till smartphone, läsplatta eller dator. 
- Gå till en elektronikaffär och fråga vilken mikrofon som passar bäst för dina elever och deras 
enheter. En vanlig bärbar dator eller mobil har oftast en inbyggd mikrofon, men den kommer att få 
med en massa annat ljud som man vill slippa. En lösning på detta är att använda ett headset med 
mikrofon. 



Redigering
Ibland kan man behöva göra flera omtagningar av inspelningen och det behövs klippas bort i
efterhand. Vid redigeringen är det viktigt att justera de olika rösterna så att alla som pratar
hamnar på samma ljudnivå. Vill du lägga på en vinjett kan du lägga den på ett eget spår och
testa dig fram tills det låter bra. Även här kan du använda gratisappen Wavepad, som även har
en redigeringsfunktion. För datorn kan ni också använda gratisprogrammet Audacity. Mac-datorer
har nästan alltid Garageband.

De viktigaste åtgärderna är att klippa bort oönskat ljud, brusreducera och justera ljudnivån.
Klipp bort allt som inte tillför något i podden. Det kan handla om hela passager, men också
detaljer som att ta bort tystnader eller utfyllnadsljud som ”eeehh” och ”hhmm”.



Konvertering
För att kunna ladda upp de inspelade programmen på uppladdningstjäns-
terna måste filerna ha rätt ljudformat. De inspelningsappar som finns i 
smartphones och läsplattor från början spelar in i ett format som oftast 
inte stöds på dessa sidor på internet. Då måste man konvertera ljudfilen 
till rätt filformat. De vanligaste formatet är MP3. Man kan konvertera filen 
online till rätt format utan utan att behöva ladda ner ett program, på en 
hemsida som heter www.media.io. 



Publicera
När ni är nöjda med redigeringen så är det dags att publicera ert material. Tänk på att ju
större ljudfilen är desto högre är kvaliteten på ljudet. Man behöver inte publicera podcasten
så den blir tillgänglig för alla på nätet utan ni kan till exempel skapa en skolpodd som endast
är till för eleverna på skolan eller till föräldrar för att att infomera om vad man gör på skolan.
Man kan också publicera så att podcasten når ut i många kanaler via så kallade poddhotell men 
det kostar en slant per månad. Ett sätt att lägga ut podden utan kostnad är att göra det via 
YouTube. Ni kan skapa en YouTube-kanal och lägga ut ett avsnitt i taget, det är då möjligt för de 
som vill att prenumera på podcasten och ta del av varje nytt avsnitt. Eftersom Youtube är video 
så kan ni koppla ljudet till en bild och skapa ett filmklipp kan man sedan enkelt lägga ut avsnitten. 
När ni fått ut avsnitten på YouTube kan ni enkelt bädda in eller infoga RSS-flödet på en blogg eller 
hemsida.

Ni kan också ladda upp er podcast via ett poddhotell så ni når ut brett med er podcast.
Soundcloud är ett kostnadsfritt poddhotell (men har även en betaltjänst som heter Go Pro). Från 
Soundcloud kan man dela programmen till sociala medier, hemsidor och mail. Andra poddhotell är 
Libsyn och Poddbean men dessa är inte kostnadsfria utan man betalar en avgift per månad.
Det ställe där kanske flest letar efter podcasts är i Itunes. Det gratis och enkelt att lägga till sin 
podd där men det kan ta lite tid innan den godkänns och syns. 



Övning - 
Radiostafett
Ett roligt sätt att komma på programidéer och göra eleverna delaktiga i innehållet i olika
skolämnen är att göra en radiostafett.
Eleverna sitter i par (två och två). Skriv upp de skolämnen ni har i klassen den här terminen i en 
kolumn på tavlan. I en ny kolumn skriver ni förslag till olika typer av radioprogram. Låt sedan elev-
erna få välja två skolämnen och en typ av radioprogram och låt dem spåna ihop en radioidé de 
kan jobba vidare med. 
T. ex. skulle skolämnena idrott och SO kombinerat med ett samhällsprogram kunna bli ett
program som speglar skillnader med män och kvinnor i idrottsvärlden.

Gör gärna om övningen ett antal gånger så har eleverna flera idéer att jobba vidare med.

Förslag på olika typer av program:

• Nyheter
• Sommarprogram
• Relationer
• Drama
• Vetenskap
• Personporträtt
• Debatt
• Sport
• Barnprogram
• Dokumentär
• Fråga en expert
• Kultur/nöje
• Samhälle
• Humor
• Recensioner



Reklam & jinglar
När ni arbetar med er podcast så kan ni även lägga in reklaminslag. Det kan vara ett bra sätt att
skapa samarbete med ert närområde. Vänd er till lokala företag eller andra organisationer som
kan vara intresserade T.ex. kommunen, skolor, föreningar och dylikt.

En reklam kan vara uppbyggd på många sätt. Låt eleverna vara kreativa och försöka komma på
nya sätt att presentera ett budskap. När eleverna vänder sig till potentiella kunder kan det vara
smart att ha tänkt till redan innan så att man kan presentera en färdig idé till kunden. Detta brukar
uppskattas och göra det lättare att hitta fler intresserade. Det är viktigt att man i förväg är överens
om ersättningen för reklaminslaget. Ett reklaminslag brukar vara ca 30 sekunder.

Låt eleverna lyssna på olika reklamjinglar för att få inspiration. Det är viktigt att reklamen börjar 
med en slinga som meddelar att det är dags för reklam och även en slinga som meddelar när 
reklamen är slut. Det måste vara tydligt för lyssnaren vad som är reklam och vad som inte är det. 
Observera att man inte får använda sig av radioreklam i poddarna på Soundcloud.



Övning -
Eget inslag

Varje elev får fundera ut och skapa ett inslag som får vara max fem minuter långt för att
öva på att skriva ett manus, prata och spela in. Nedan följer instruktioner till eleven.

1. Bestäm dig för vad ditt inslag ska handla om. Ska du bara prata själv eller intervjua någon?
Vad vill du prata om? Lyssna gärna på andra poddar för att få inspiration.

2. Förbered dig på det som du ska prata om, ta fram fakta och förbered eventuella frågor.

3. Planera innehållet genom att göra en programstruktur. Du behöver inte skriva ett helt
manus eftersom det ska kännas naturligt men ett tips är att skriva ned ett antal stolpar och
fakta kan vara bra så att du har ett tydligt upplägg och kan hålla dig till det.

4. Få dina lyssnare intresserade - Inled med något som berör eller upprör, något du själv
varit med om eller tänkt på, något som belyser ditt ämne och som du tror känslomässigt kan
påverka dina lyssnare. Glöm inte att presentera dig.

5. Spela in med en smartphone eller läsplatta. När du spelar in – sitt gärna i ett rum med
textilier så ekar det inte lika mycket. Om du läser fel, hostar, börjar skratta när du spelar in
– var tyst en stund och ta om det hela på nytt. Då kan du enkelt klippa bort det som blev fel.

6. Lyssna på varandras inspelningar och ge varandra feedback. 



Koppling till 
läroplanen
Det finns många kopplingar till läroplanen som man uppnår genom att arbeta med en podcast.

Låt eleverna vara delaktiga i identifieringen av dessa kopplingar och mål samt vilka kriterier som
ska utgöra underlag för bedömning. Då blir det enklare att ge feedback utifrån de gemensamma
kriterier som tagits fram tillsammans med eleverna. Eleverna blir på så sätt delaktiga och 
medvetna om vad som utgör underlag för bedömning av deras arbete både individuellt och i 
grupp.

I det centrala innehållet kan man bland annat läsa, ”Muntliga presentationer och muntligt
berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av
språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala 
verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer”. En podcast är på många sätt en 
muntlig redovisning där man kan styra vad eleverna ska prata om.

Samtidigt innebär det att de även tränar sig i att skriva ett manus, förbereda stödord samt spela in
och till viss del redigera ljudinspelningar. De använder sig av enkla digitala verktyg för att spela in
sina podcastavsnitt, vilket kan vara svårt att få in på andra sätt i undervisningen.
Vidare kan man läsa i det centrala innehållet,”Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras
språkliga och dramaturgiska komponenter”. I arbetet kombinerar man det skrivna ordet med ljud
och skapar då på sitt sätt en egen text där innehåll och ljud båda är viktiga för slutprodukten. 



Länktips
Nedan kommer tips på länkar för arbetet. Vid frågor eller funderingar maila till  
info@framtidsfron.se

Inspelning och redigering

WavePad
Audacity
Garageband (vid Mac)

Musik & jinglar

Epidemic Sound
Jamendo

Poddhotell

Soundcloud
Libsyn
Poddbean

Övrigt

YouTube

mailto:info%40framtidsfron.se%20?subject=
https://www.nch.com.au/wavepad/index.html
https://www.audacityteam.org/
https://www.apple.com/se/mac/garageband/
https://www.epidemicsound.com/?_us=adwords_brand&_usx=10140465046_epidemic%20sound&gclid=Cj0KCQiAvbiBBhD-ARIsAGM48bzxN2g3twaIJZ3mx2J6A_lRPJm9jbqghbByTpunICwx9W2bQ7RkOEQaAtZEEALw_wcB
https://licensing.jamendo.com/en/royalty-free-music
https://soundcloud.com/
https://www.buzzsprout.com/
https://www.podbean.com/
https://www.youtube.com/

