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Syftet med denna studie var att studera lärares undervisningserfarenheter av att använda 

podcasting och vilka fördelar de anser att detta kan ha i undervisningen. För att 

undersöka detta har jag utfört kvalitativa intervjuer med två lärare på en skola där 

podcasting används. I de teoretiska delarna redogörs vad podcasting är, hur den 

används, vilka möjligheter som finns med podcasting, för och nackdelar och vad 

forskningen antyder kring ämnet. 

 

Studien visar att det finns möjligheter att förändra och utveckla dagens 

undervisningssätt med hjälp av podcasting. Viktigt att notera är då att podcasting är 

avsett som ett komplement till undervisningen och har inte som syfte att ersätta dagens 

undervisningsmetoder. Podcasting kan användas som hjälp vid repetition samt ge 

möjlighet att ta del av undervisningen på andra platser än på skolan, något som leder till 

att det blir ett flexibelt lärande. Det framkom även att de intervjuade lärarna uppfattade 

det som att eleverna hade en positiv inställning till podcasting eftersom de fann 

hjälpmedlet intressant och kände sig bekanta med tekniken. De tyckte även att 

föräldrarnas reaktion var positiv, då de kunde ta del av matematiklektionerna genom 

filmerna och på så vis få mer insyn i skolan. 

 

 



  

Abstract 
 

 

Study: Degree project in teacher education, Advanced level 15 hp 

Title: Podcasting as an aid in education. A descriptive study of teachers experiences of 

using podcast in their education 

Number of pages: 24 

Author: Šejla Maksumić 

Tutor: Anita Mattsson 

Date: January 2009 

Keywords: podcasting, podfilms, IKT, blogg, podconsignment, IT 

 

The  purpose of this study was to investigate teachers’ experience in education of using 

podcasting and what benefits they think it can bring to education. To fulfil the purpose 

of this study I made qualitative interviews with two teachers which work at a school 

where podcasting is used. The theoretical part of the report explains what podcasting is, 

shows use, possibilities, advantages and disadvantages and also what research indicate 

about the subject.  

 

The study demonstrates that there are different possibilities to change and develop 

today’s way of teaching. This way of working is a complement to the present education 

and it is not suppose to replace the way of teaching commonly used today but to 

facilitate education. It can be used as an aid in repetition and give the possibility to 

move teaching out of school, this makes it a flexible learning. It also emerged that the 

interviewed teachers perceived that the students had a positive attitude towards 

podcasting because they found it to be an interesting approach and felt familiar with the 

technology. They also perceived the parents reactions as positive, now they could take 

part of mathematics lessons through the films and thus have more insight in the school 

work. 
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1. Inledning 
 

 

I dag lever vi i ett informations- och kommunikationssamhälle och frågan är om skolan 

hänger med i den snabba utvecklingen. Det kommer fler och fler tekniska hjälpmedel 

till skolans värld och det gäller att lära sig använda och hantera dem på rätt sätt så att de 

kommer till användning. Eftersom jag ska bli lärare vill jag ta reda på hur det tekniska 

hjälpmedlet, podcasting kan förändra undervisningen. Podcasting innebär i stort att 

skapa och publicera ljudfiler och film via Internet.  

 

Skolan ska spegla vårt samhälle och fostra nästa generation och därför är det viktigt att 

eleverna redan i skolan får ta del av den moderna tekniken. Somekh (2007) anser att det 

är lärarnas uppgift att omforma utbildningen till det bättre, så att så många elever som 

möjligt kan nå ett högre värde i sina strävanden. För att uppnå detta menar Somekh att 

utbildning måste utformas på ett mer personligt sätt och tillvarata elevers intressen och 

kreativitet. Då många elever använder sig av tekniska ting i sitt övriga liv kan det passa 

att ta till vara på det i undervisningen. Här presenterar Laurillard (2006) en intressant 

benämning ”e-lärande” (egen översättning). E-lärande är, enligt Laurillard, när elever 

lär sig något när de använder någon typ av informations- och 

kommunikationsteknologi, IKT.  

 

Somekh (2007) intresserar sig för möjligheterna med IKT inom undervisningen. Hon 

anser att fokus inte bör sättas på tekniken i sig utan istället på de rutiner man har kring 

undervisningen och användandet av teknik i den. Liksom Laurillard har Siraj-  

Blatchford (2004) en liknande uppfattning. I en studie de utförde på en skola i 

Northamptonshire, där man använder sig av IKT för att uppnå läroplansmålen, har det 

visats att lärarna inte utgår ifrån IKT när de planerar undervisningen. Vidare har studien 

påvisat att lärarna utgår ifrån målen och vilket resultat de önskar för att sedan 

undersöka möjligheterna med IKT och på vilket sätt det kan passa in i planen. 

 

Somekh och Davis (1997) anser att man bör frigöra den lärande och menar att man kan 

göra det genom att använda sig av IKT i undervisningen. De menar att en elev som 

använder sig av olika tekniska verktyg på olika sätt själv kan påverka sitt lärande, till 

exempel hur fort det ska gå, i vilken ordning han eller hon vill genomföra sin inlärning 

och så vidare. Somekh och Davis påpekar att skolans uppgift är att förbereda nästa 

generation för livet efter skolan och om man då inte inför IKT i undervisningen kan de 

aldrig bli förberedda på den värld av teknik de kommer att möta när de går ut i 

arbetslivet. De poängterar också att IKT inte bara är ett redskap utan ses som flera olika 

verktyg. De anser att de olika delarna bör förenas med andra material och metoder i 

flera olika ämnen för att stödja lärandet på alla nivåer.  

 

Ivarsson (2008) skriver att högre utbildning har blivit en allt viktigare del av den 

nationella konkurrenskraften då förutsättningarna ser olika ut mellan olika länder. 

Andelen människor som läser högre utbildningar har ökat och det har lett till allt större 

behov av flexibelt lärande. Utvecklingen inom IKT erbjuder idag en stor mängd 

tekniska lösningar och en av dem är poddsändningar. Intresset ligger i att det gett 

möjlighet till flexibelt lärande. 
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2. Begreppsdefinition 
 

 

Under denna rubrik förklaras de centrala begrepp som används i studien. Med hjälp av 

nationalencyklopedin, Wikipedia och Google har jag definierat begreppen och 

redogjort för min tolkning. Jag började med att söka i Nationalencyklopedin och där 

efter i Wikipedia om jag inte hittade i nationalencyklopedin och sist i Google. Detta 

gjordes eftersom podcasting är en relativt ny företeelse så finns inte alla begreppen i 

Nationalencyklopedin. 

 

I studien förekommer begreppet poddsändningar och med detta menas sändningar av 

radio, tv eller annan information över Internet för nedladdning på lokal mediespelare 

(dator, mobiltelefon med mera) för senare avlyssning. 

 

Videostreaming är en teknik som gör det möjligt att sända videosekvenser via Internet. 

För studenterna innebär detta att de kan se föreläsningar via sina datorer när de vill.  

 

iTunes är en gratis mediaspelare och med den kan man bland annat lyssna på musik, 

ladda ned poddradio-sändningar och titta på musikvideo. 

 

First Class är ett konferenssystem, där man kan skriva e-mail till andra som har First 

Class eller skriva andra inlägg. 

 

iPod är en mp3-spelare som lanserades av Apple 2001 och är känd för sin stilrena 

design. Med den lyssnar man på musik eller andra ljudfiler men man kan även se korta 

filmer. 

 

IKT betyder informations- och kommunikationsteknologi. Det är den del av IT som 

bygger på kommunikation mellan människor. Inom distansutbildningar används mycket 

IKT. 

 

Begreppet blogg betyder en webbplats som innehåller periodiskt publicerade inlägg på 

hemsidan.
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3. Syfte och frågeställning 

 

 

3.1 Syfte 
 

Syftet med studien är att undersöka hur användande av en teknologi kan utveckla 

undervisningen. Att podcasting blev huvudämnet beror på att jag har kommit i kontakt 

med det tidigare och det då väckte mitt intresse. Studien har ett lärarperspektiv vilket 

beror på att jag ville studera möjligheterna med ett nytt pedagogiskt verktyg ur ett 

didaktiskt perspektiv. 
  

. 

 

3.2 Frågeställning 
 

Studien avser att ge svar på följande frågor:  

     

      Hur och i vilket syfte används podcasting?  

      Vilka upplevelser har lärarna av användningen av podcasting? 
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4 Litteraturgenomgång 
 

 

I litteraturgenomgången redogörs för vad podcasting innebär och hur man använder 

podcasting. Litteraturgenomgången är baserad på universitetsforskning.  

4.1 Definition av podcasting 
 

Ordet podcasting är en sammanslagning av iPod och broadcast (sändning). 

Podsändingar liknar något mellan bloggande och vanlig radio. Sverige fick podcasting 

sitt stora genom brott 2006. Det finns ingen upphovsman som har pekats ut eftersom 

tekniken i sig är gammal och tekniken har använts innan namnet fanns. I. Med hjälp av 

podcasting kan en föreläsning, kommentarer eller information i form av ljud eller 

videofil laddas ned till en dator och därefter kan dessa filer överföras till en bärbara 

mediaspelare. Man kan sedan lyssna och titta på innehållet oberoende av tid och plats. 

Detta skapar nya möjligheter i klassrummet och tiden i klassrummet kan användas till 

andra aktiviteter än föreläsningar. Man kan dessutom ta del av innehållet obegränsat 

antal gånger. (Berggren, Johansson, Larsson, Maksumić 2007).  

 

Att använda podcasting är vänskapsfrämjande ur ett socialt perspektiv eftersom det då 

kan de ske utbyte av kunskap och idéer. Man har även mässor för poddare där man kan 

träffa andra poddare för att lära känna varandra (Berggren m.fl. 2007). 

 

 

4.2 Beskrivning av PIS- projektet  
 

Bergqvist, Hudson, Lindwall, Lithner (2007) skriver i sin rapport om att elva klasser 

från olika delar av Sverige under läsåret 2007 deltog i ett projekt. Projektet hette PIS 

vilket är en förkortning för poddsändningar i skolan. I projektet gavs lärarna möjlighet 

att producera poddsändningar och eleverna kunde ta del av dem med hjälp av iPods. 

Innehållet och utformningen fick lärarna själva bestämma. Varje deltagande skola i 

projektet fick en bärbar dator som lärarna disponerade hela året och en klassuppsättning 

iPods. Lärarna fick en grundkurs i hur man handskas med tekniken och eleverna fick 

lära sig hur man prenumererar på poddsändningarna. Det fanns några övergripande 

frågor under projektets gång. Den första var ifall elevernas intresse för lärandet ökade 

när ungdomskulturen blev en del av skolan. Man kom fram till att det verkade som att 

eleverna hade tagit del av mer matematik under projektet än i den vanliga 

undervisningen. Användningen av iPods och poddsändningar hade sannolikt ökat 

elevernas intresse för matematik och motivationen att vilja lära sig mer matematik steg 

då de använde sig av poddsändningar och iPods. Det viktiga för eleverna var att de 

skulle ha nytta av poddsändningarna annars ville de inte titta på dem. Några elever 

menade att användningen av IT motiverade dem att lära sig mer matematik. De har 

också påpekat att det ska vara samma innehåll som på lektionerna. Lärarna menar här 

att det som varit största vinsten med projektet var möjligheten för elever som varit 

frånvarande att ta del av genomgången i efterhand 
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Inom PIS- projektet undersöktes även i vilken utsträckning och hur eleverna använde 

sig av poddsändningarna. Man fann att alla elever hade provat att titta på 

poddsändningar och det visade sig att eleverna hade tittat på filmerna utöver deras 

vanliga arbete med matematik och inte använt det som en ersättning för deras vanliga 

arbete. Poddsändningar kommer enligt eleverna till nytta när man ska repetera inför ett 

prov eller om man vill förstå genomgången bättre. Eleverna hade fyra kriterier som 

skulle gälla för bra poddsändningar: 

 

 Man ska lära sig någonting från dem 

 Det man lär sig ska vara användbart 

 Podsändning ska innehålla enkla och tydliga förklaringar 

 En podsändning bör vara ca 2,5 min lång. En minut anses för kort och fyra 

minuter för långt. 

 

Något annat som var intressant var att föräldrarna hade tittat på poddsändningarna och 

upplevde att tack vare dem kunde de hjälpa sina barn. Det går även att tänka sig att de 

föräldrar som tittar på filmerna kan inspireras att samtala med sina barn och ungdomar 

om matematik i högre grad än vad de brukade göra före projektet. 

 

I projektet försökte man även ta reda på vad som kännetecknar det matematiska 

innehållet i poddsändningarna och hur det påverkar elevernas intresse. Man analyserade 

i vilken utsträckning poddsändningarna innehöll de fem processerna som är 

problemlösning, resonemang, kommunikation, samband och representationer Det 

visade sig i studien att eleverna var medvetna om meningen med de fem processerna 

även om de inte kunde uttrycka sig för att förklara vad de betyder. Det verkar troligt att 

de poddsändningar som innehåller fler av dessa processer har mer positiv effekt på 

elevernas intresse än de som innehåller färre. 

 

I en mindre amerikansk studie undersöktes vad som hände när man kompletterade 

föreläsningarna på tre kurser med e-lärande i trådlösa datortillbehör. Man utgick från att 

mobilt lärande är ett slags komplement till traditionellt lärande Det studenterna 

uppskattade i studien var att de hade tillgång till mobile learning system (MLS) när som 

helst och var som helst för till exempel diskussioner och kursinformation. Detta innebar 

att de kunde ta del av föreläsningarna när som helst och var som helst. Detta gjorde att 

de kunde utnyttja tillfällen då de inte annars hade möjlighet till att studera och detta gav 

mervärde till deras studier. De såg en framtid i användandet av podcasting som en del i 

sitt lärande. Denna möjlighet var beroende av att de då önskade större skärmar så att 

läsandet underlättades och att det blev enklare att skriva, samt att 

anslutningshastigheten ökade liksom svarstiden men även att det skulle förekomma 

bilder och annan visuell stimulering. I studien har man kommit fram till att de flesta 

teorierna om lärande utifrån en konstruktiv didaktik och samtalsmetodik kan anpassas 

till en mobil lärandemiljö så länge man är medveten om teknikens styrkor och 

svagheter. Det har även gjorts en jämförelse av användandet av videostreamning hos 

campusstudenter och de som inte är campusstudenter. Det man kom fram till var att 

videostreamning bör innehålla en uppgift för att öka studenternas tittande på videon. 

Resultatet är att videos är ett bra komplement till tryckt studiematerial och för 

distansutbildningar. Distansstudenterna ansåg att videotittandet hade hjälpt dem att 

förstå föreläsningarna medan campusstudenterna mest uppskattade möjligheten att få 

information om studieämnet. En av invändningen var att videorna var för långa och det 

fanns också invändningar mot videokvalitén. (Berggren m.fl. 2007). 
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4.3 Poddsändningar och hur man poddar 
 

Några av de vanligaste poddsändningarna är: 

 

 Ljudbloggar där privatpersoner pratar om allt möjligt 

 Krönikeartade analyser som är tänkta att användas för en publik som har åsikter 

 Det finns även poddsäker musik. Detta innebär att musiken är osignad, det vill 

säga artisterna har inget skivkontrakt, och därför kan man spela upp den utan att 

betala för den. 

 

Innan man börjar använda sig av poddsändningar ska man tänka ut hur man vill att 

uppbyggnaden av programmet ska vara och därefter är det lägligt att skaffa 

utrustningen. Det är viktigt att filerna har Rich Site Summary-format (RSS-format), så 

att prenumerationen ska vara möjlig. En annan sak man bör ha tillgång till är en 

webbserver, vilket är vikigt då dess webbhost kan få fritt bredband. Om man skulle 

betala för varje överförd gigabyte (Gb) skulle det bli väldigt dyrt. Nästa steg är att 

bestämma sig ifall man vill ha aktiv eller passiv inspelning. Skillnaden mellan aktiv och 

passiv inspelning är att i aktiv inspelning måste allt bli rätt på en gång och man kan inte 

rätta till några fel efteråt. Under en passiv inspelning kan man stoppa inspelningen och 

rätta till eventuella fel. (Berggren m.fl. 2007)  

 

Ivarsson (2008) skriver att ljud och videofilmer har många fördelar jämfört med 

textdokument men nackdelen är att det är svårt att hitta i innehållet. I ett textdokument 

kan man skumma igenom innehållet och man kan leta sig fram till en viss information 

rätt snabbt i texten. Detta blir svårare att göra i en ljudfil. I många utvärderingar har 

studenterna poängterat vikten av att det finns kapitel eller bokmärken som ska kunna 

underlätta navigationen i ljud och videofilmer. En annan begräsning är de små skärmar 

som de bärbara medspelarna har. 

4.4 Nya möjligheter 
 

Ivarsson (2008) tar upp olika möjligheter som underlättar undervisningen med hjälp av 

podcasting. Studenterna kan ha olika inlärningsstilar och att kunna se ett kursinnehåll 

eller föreläsning som ljud eller film fungerar som ett komplement till den ordinarie 

undervisningen. Detta öppnar upp för nya möjligheter i undervisningen. 

 

Mobilitet:  

Man behöver inte ta del av podsändningen vid en dator utan den kan tas med i en bärbar 

mediaspelare. Detta betyder att man själv kan välja när man vill ta del av innehållet. 

 

Kommunikation:  

Man kan publicera en podsändning för att förbereda studenten på innehållet för den 

kommande föreläsningen och ifall studenten skulle komma med en intressant 

frågeställning kan läraren även publicera en kommentar som automatiskt skickas ut till 

studenterna. 
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Tidsbesparande: 

Lärare får ofta samma frågor vid flera tillfällen. En möjlighet att spara tid är att läraren 

förklarar ett visst moment som är sedan tillgängligt för alla studenter och de kan ta del 

av det vid behov. 

 

Begränsningar: 

Om man vill att innehållet ska vara tillgängligt överallt så är kravet att man måste 

överföra poddsändningar till en mobil enhet med hjälp av datorn. Moderna 3G-

telefoner kan spela upp både video och ljud och är därmed lämpliga för detta. Det finns 

dock äldre mobiltelefoner som inte klarar av att ladda ner poddsändningar direkt till 

telefonen. 

 

En möjlighet utöver dessa är att läraren kan skapa en social närvaro i 

undervisningssituationer där läraren sällan eller aldrig träffar sina studenter som vid 

t.ex. distansundervisning. Genom att kunna spela in ljud eller video med kommentarer 

om kursens innehåll kan läraren på så sätt få en bättre kontakt med sina studenter.  

 

 

4.5 Poddsändningar, till vilken nytta? 

 

De flesta utländska studier som gjorts har fokuserat på distribution, tillgänglighet och 

teknik. Frågeställningar om och hur podcasting bidragit till att studenterna uppnått sina 

studiemål har studierna inte fokuserat lika mycket på. (Ivarsson 2008). 

 

Vid en studie vid University of Michigan var 85% av studenterna övertygade om att 

poddsändningarna hade en positiv effekt på deras slutbetyg. (Ivarsson 2008). 

 

I ett samarbetsprojekt som är gjort i Sverige mellan institutionen för estetiska ämnen 

och institutionen för interaktivt lärande vid Umeå universitet provade man att använda 

poddsändningar i slöjdarbeten. Det man gjorde var att spela in olika praktiska moment 

och eftersom miljön var mindre lämpad för datorer använde man ett antal iPods för att 

ta del av instruktionsfilmerna. Hela 90 % av studenterna var nöjda och kunde tänka sig 

att använda poddsändningar i sin egen inlärning. (Ivarsson 2008)  

 

 

4.6 Vad säger läroplanen om poddsändningar? 
 

I läroplanen anges de kunskapsmål som elever ska uppnå under sin utbildning. Hur 

undervisningen ska genomföras eller vilka verktyg som ska användas avgörs av de 

lärare som ska genomföra undervisningen. Läroplanplanen för det obligatoriska 

skolväsendet, förskoleklassen och fritidshem (Lpo 94) tar upp att skolan ska främja 

elevernas harmoniska utveckling och detta ska ske i en varierad och balanserad 

sammansättning av innehåll och arbetsformer. Dessutom ska skolan sträva efter att 

eleven tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö. 
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Det nämns att eleverna ska kunna använda informationsteknik som ett verktyg för 

kunskapssökande men det står inget om hur det ska användas. Det skrivs att skolan 

ansvarar för att eleverna efter genomgången skola ”kan använda informationsteknik 

som ett verktyg för kunskapssökande och lärande” (Lpo 94 s 10). Poddsändningar är ett 

användbart verktyg när det gäller att använda sig av denna form av teknik. Eleverna lär 

sig använda informationsteknik ifall de själva spelar in poddsändningar men de lär sig 

även använda den teknik som finns tillgänglig  ifall de enbart ser filmerna. Skolan ska 

även sträva efter att eleverna tar ett personligt ansvar för sina studier och arbetsmiljö. 

Eftersom man själv väljer när och var man ska se dessa filmer lär man sig att ta 

personligt ansvar för sitt lärande och sin arbetsmiljö. 

 

5 Metod 
 

 

Under denna rubrik beskrivs val av metod, urval av respondenter och genomförande, 

databearbetningen, forskningsetik samt metoddiskussion.  

 

Detta är en kvalitativ empirisk fallstudie grundad på intervjuer. Sharan (1994) skriver 

att en undersökning av en specifik företeelse, till exempel om man avgränsar sig till en 

bestämd lärare eller metodik kallas för fallstudie. Genom att man koncentrerar sig på en 

enda situationen eller företeelse strävar man att belysa samspelet mellan vilka faktorer 

som kännetecknar situation eller företeelsen. Det betyder att fallstudien till största del 

grundar sig på induktiva resonemang. Hypoteser, generaliseringar och begrepp uppstår 

ur den information man har tillgång till. I en fallstudie är verkligheten en mycket 

ensidig historia som behöver tolkas mer än att mätas. Sharan (1994) skriver 

 
Man kan också välja en situation för att den i sig själv är intressant och för att man genom 

närmare kunskap om situationen kan få bättre förståelse rent generellt av en företeelse 
man är intresserad av (s 24). 

 

Tyngdpunkten ligger mer på processer än på mål och slutresultat, det finns inga 

förutbestämda hypoteser eller manipulation av kontrollerade variabler eller 

begränsningar vad gäller slutprodukten. Ifall man ska använda fallstudiemetoden eller 

inte är beroende av arten av den frågeställningen som ska undersökas men är även 

beroende av en förståelse av metodens inneboende starka och svaga sidor. Fallet som 

studerats här utgörs av två lärare som arbetat med podcasting på en högstadieskola och 

som beskrivs utförligare i kapitel 6.1. På den aktuella skolan var det endast dessa lärare 

som arbetade med podcasting. De två lärarna kommer för att underlätta för läsaren i 

resten av rapporten att benämnas Anna och Lena. Detta är givetvis inte deras riktiga 

namn. Jag valde att koncentrera mig enbart på hur de arbetat med podcasting eftersom 

jag ville få en djupare inblick i hur det används och se vilka erfarenheter lärarna hade av 

att arbeta med detta. Jag ville på så vis få en närmare kunskap och bättre förståelse av 

att arbeta med podcasting i undervisningen. 
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5.1 Metodval  
Jag har valt att göra intervjuer därför att det är att föredra då man kommer närmre 

respondenten och har chans att ställa följdfrågor. Genom att göra intervjuer kan man få 

ut mest information och jag menar att denna metod är lämplig i förhållande till syftet. 

Holme & Solvang (1997) pekar på vikten av totalsituationen, en kvalitativ metod med 

intervjuer går in på djupet och ger rikligt med information. De menar att respondenten 

ges en chans att uttrycka sig på ett friare sätt. De framhåller också betydelsen av att inte 

bli för personlig med respondenten för att förhålla sig så objektiv som möjligt till 

svaren. I en kvalitativ undersökning måste man kunna variera frågorna. Detta för att 

man under undersökningens gång ska kunna vara flexibel om man märker att något är 

glömt eller behöver rättas till. 

 

För att inte gå miste om något under intervjun har diktafon använts för att spela in 

intervjuerna. Självklart är de som ställer upp på intervjun anonyma. Jag ställde få frågor 

för att få öppna svar som kunde mynna ut i följdfrågor om det behövdes för att klargöra 

vissa delar. Därefter frågade jag ifall de hade något att tillägga och jag valde då att föra 

anteckningar eftersom det inte var mycket de hade att lägga till. Frågorna som ställdes 

kan läsas i bilaga 1. Efter att intervjun genomförts har den transkriberats och skrivits ut 

för att det som sagts ska kunna analyseras. Därefter sammanställdes resultatet 

 

5.2 Trovärdighet och giltighet  
 

Syftet med studien var att undersöka hur användande av en teknologi, här podcasting, 

kan utveckla undervisningen och därför intervjuades lärare som arbetar aktivt med 

detta. Eftersom jag utförde en större intervju använde jag mig av en samtalsguide med 

öppna frågor. På så sätt fick lärarna svara fritt och uttrycka sina åsikter. Ifall det var 

något som var oklart eller jag inte förstod bad jag dem utveckla svaret eller så ställde 

jag följdfrågor. Jag anser att detta ökar trovärdigheten i min studie då jag inte påverkat 

hur de ska svara. 

 

Stukát (2007) menar att i en fallstudie måste man gå in på djupet och koncentrera sig på 

ett specifikt område för att få fram kunskap och förståelse. Även om jag inte hade stort 

antal respondenter så hade jag tagit med alla som fanns på den specifika skolan. 

Eftersom jag tidigare inte utfört många intervjuer och inte är van vid det kan det ha hänt 

att jag missat att ta med detaljer som respondenterna uppgett. Bell (2000) skriver om 

gruppintervjuer där hon menar att de kan vara uppenbart värdefulla då man är ute efter 

ingående information om en viss frågeställning och funderar på varför något är på ett 

visst sätt. Detta ökar trovärdigheten då jag gjorde gruppintervju för att undersöka vad 

respondenterna tyckte om en viss frågeställning. Jag spelade in intervjun och detta 

betyder att jag under hela min process kunde gå tillbaka till den och utföra analyser så 

många gånger jag ville. Även Bell (2000) anser att det är en fördel att spela in 

interjuver. Även om jag spelade in den kan jag känna att man kan ha missat något då 

det var svårt att analysera ensam. 
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5.3 Genomförande 
 

Kontakt togs med de lärare som jag visste hade arbetat med podcasting via e-mail. I e-

mailet som skrevs till de två lärarna förklarades syftet och varför det var intressant att 

skriva om podcasting och att jag ville intervjua alla som jobbar med detta. Efter att jag 

fått klartecken att det gick bra att genomföra intervjuerna på den utvalda skolan som de 

två lärarna arbetade på fick jag försöka boka en tid.  

 

Jag och lärarna bestämde en tid när intervjuerna skulle äga rum och var. Vi bestämde 

att jag skulle åka till skolan där de arbetade. Innan jag åkte iväg förberedde jag mig 

genom att ta med mig en diktafon så att jag kunde spela in och även anteckningsblock 

så jag kunde anteckna ifall det behövdes. Tanken var att intervjua dem enskilt men vi 

kom att ändra oss till att de båda skulle intervjuas på en gång. På så sätt trodde vi att all 

information skulle komma fram. Ifall de intervjuades en och en kanske de skulle 

glömma något. På det här sättet kunde de påminna varandra om saker som de kanske 

skulle glömt annars. Intervjufrågorna var öppna då jag inte ville styra hur de skulle 

svara utan de själva skulle beskriva hur de arbetade med podcasting och hur det kan 

användas som hjälpmedel i undervisningen (se bilaga) Vi satt i ett avskilt rum, jag satt 

på ena sidan och de på andra sidan. Det tog ungefär 35 minuter att genomföra intervjun, 

efter att jag hade avslutat mina frågor stängde jag av diktafonen. De svarade på 

frågorna utförligt och ibland kunde vi komma in på annat som jag inte ens hade 

funderat på då fick jag lite mer information. Det hände någon gång att man fick ställa 

följdfrågor som att be dem utveckla sina svar lite mer eller förklara dem lite tydligare. 

5.4 Databearbetning och analys 
 

Efter att intervjun var avklarad påbörjades transkriberingen av intervjun. När jag skrev 

ut intervjun skrev jag den så ordagrant som möjligt. Därefter studerade jag vad som 

sagts på varje fråga. Vid tolkningen av svaren försökte jag hitta det centrala i deras svar 

och analysera det. Detta gjorde jag genom att se om det fanns svar som var lika 

varandra eller hörde ihop. Om lärarna till exempel sa att podcasting är ett komplement 

till undervisningen i olika sammanhang då studerade jag i vilka sammanhang de sa det 

så att jag kunde skapa olika kategorier.  Inspelningarna har avlyssnats fler gånger för att 

säkerställa att respondenterna uppfattats korrekt och att jag fått med helheten i 

resultatet. 

 

5.5 Etik 
 

Vetenskapsrådet beskriver att det finns fyra huvudkrav som en forskare måste ta hänsyn 

till, dessa syftar till individskyddskravet. Det är ett skydd för medlemmarna i samhället. 

Skyddet innebär att ingen har rätt att använda uppgifter om dem som inte är tillåtna. 

Det finns fyra olika aspekter som behandlas inom individskyddet. Dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Den 

totala innebörden av dessa fyra aspekter samt hur jag har tagit hänsyn till dessa i mitt 

arbete beskrivs av följande. Det är viktigt att de som ställer upp i en undersökning 

garanteras anonymitet. Därför har jag informerat respondenterna innan jag började 

intervjun om att jag inte kommer namnge någon person eller skolans namn i arbetet. 
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Det är också vikigt att det som skrivs i rapporten skrivs på ett sådant sätt att ingen 

annan vet vem det handlar om.  Det är också viktigt att de som ställer upp vet vad 

studien handlar om och därför har jag informerat dem om det innan jag började min 

undersökning. Det är även viktigt att de vet att de ställer upp av egen vilja och ifall de 

vill avbryta sin medverkan har de rätt till det. Alla uppgifter ska behandlas 

konfidentiellt och därför har jag varit noga med att inte ingen som inte har rätt till 

uppgifterna kommer åt dem. Den sista aspekten behandlar vikten av att uppgifter som 

insamlats angående enskilda personer endast får användas i forskningsändamål. Detta 

innebär att de exempelvis inte får användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller 

liknande. Detta har jag tagit hänsyn till genom att endast jag har tillgång till materialet 

(Vetenskapsrådet, 2002). 
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6 Resultat 
 

 

Under denna rubrik redogör jag för fallstudien, resultatet av intervjun och avslutar med 

en sammanfattning av resultatet. 

 

6.1 Fallstudie 
Fallet som studerades var en klass i en grundskola som har elever i de högre åldrarna. 

Studien fokuserar på de två lärare som skapade filmerna och deras elever som fick 

titta på dem. Lärarna filmade små korta sekvenser av det som skulle komma på 

lektionen och eleverna fick se det i samband med lektionerna. 

 

Att det blev aktuellt med podcasting för dessa två lärare beror på att de blev 

tillfrågade av rektor om de ville prova på att arbeta med podcasting vilket i sin tur 

berodde på att det skulle startas ett projekt av Rektorsakademin, Myndigheterna för 

skolutvecklingen och Umeå universitet som handlade om podcasting. PIS är namnet 

på projektet vilket betyder Podcasting i Skolan. Tanken med projektet var att lärarna 

skulle filma sina matematikgenomgångar och därefter fick eleverna prenumerera på 

dessa genom iTunes och tanka över filmerna till sina iPods som skolan lånade ut till 

dem. Eleverna skulle se filmerna som komplement till ordinarie undervisning för att 

repetera vad som gjorts på lektionerna eller när de hade behov. Skolan blev tillfrågad 

av dem som drev projektet och rektorn tog initiativet till att de skulle vara med på 

projektet. Då skolan redan tidigt bestämde att det skulle vara ett matematikprojekt 

blev dessa två lärare tillfrågade då de är matematiklärare.  

 

Innan projektet startade åkte lärarna iväg för endagsutbildning som hölls på Apple i 

Stockholm. Detta var en uppstartsträff för att lära sig lite om tekniken och vad 

podcasting är. Detta var den enda utbildningen de fick. Därefter fick de klara sig på 

egen hand gällande tekniken. Fick de problem fick de sköta det själva och ordna 

problemet. För att klara av att genomföra uppdraget de fått, använda sig av 

podcasting, fick lärarna den utrustning de behövde. De fick en videokamera som 

tillhörde skolan och övrig utrustning de behövde fick de av Apple, det vill säga iPods 

och datorer. De fick en klassuppsättning av iPods och var sin Mac dator.  

 

De erfarenheter och kunskaper de hade att gå på var det de hade läst under sin 

lärarutbildning. Ena läraren hade läst en termin IKT och den andra två terminer IKT. 

De hade skolledningen som stöttning på det sättet att de fick avsatt tid för detta och de 

fick även material som de kom att behöva. Det var skolledningen som var 

initiativtagarna på skolan och därför fick de stötta de som fick medverka i projektet. 

Projektet kostade en del att utföra därför fick skolledningen driva frågan vidare till 

kommunen för att få stöd. Under projektets gång har lärarna lärt sig mycket om 

filmning och redigering av film. Genom praktiken har de skaffat sig erfarenhet 

efterhand. Denna erfarenhet kan utnyttjas genom att utveckla arbete med 

poddsändningar genom att låta eleverna göra egna filmer. Något som lärarna 

upplevde som positivt med att arbeta med projektet är att det har gett mycket 

didaktiska diskussioner mellan lärarna och även att de har kvar filmerna de har spelat 
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in. Dessa filmer kan återanvändas någon annan gång och till andra elever. Filmerna 

ligger som en länk på skolans hemsida. Lärarna har även när det behövts bränt ut 

filmerna som dvd till de elever som inte kunnat nå dem via länken. Lärarna använder 

dessa filmer även som läxa. Istället för att läsa till sig något ser eleverna filmerna 

hemma. I framtiden tror lärarna inte att det kommer bli aktuellt med podcasting inom 

matematiken men det finns funderingar på om de ska starta ett liknande projekt inom 

ämnet engelska.  

 

Filmerna som lärarna gjorde handlade om geometri, procenträkning och bråk. De 

innehåller en kort genomgång av det som en lektion skulle komma att handla om. 

Oftast innehåller filmerna detsamma som genomgången i klassrummet. Det blev inte 

exakt samma men tanken var att innehållet skulle vara likvärdigt Ett exempel är 

filmen om vinklar som börjar med lite musik, därefter pratar läraren vid tavlan och 

förklarar vilka tringlar det finns och om begreppet vinkelsumma. Vissa saker har 

redan innan man börjat filma skrivits upp på tavlan medan andra saker skrevs 

samtidigt som man filmade. Det som var krångligt skrevs upp innan, det som var 

enkelt kunde man skriva samtidigt som man filmade. Efter genomgången ställde 

lärarna en kluring till varje film, detta innebär att de ställer en följdfråga som är lite 

svårare. Innan filmen är helt slut spelas samma musik upp som i början av filmen en 

kort stund. 

 

6.2 Hur och i vilket syfte används podcasting i 
klassrummet 
 

Lärarna som ställde upp på undersökningen hade en tanke bakom varför de ville ha 

podcasting i undervisningen. De tänkte att istället för att förbjuda ungdomskulturens 

yttringar så som mp3-spelare och mobiltelefoner kan de använda dessa i 

undervisningen och därigenom öka intresset för skolarbetet.  

 

Lärarna fick filma sina matematikgenomgångar och därefter fick eleverna 

prenumerera på dessa genom iTunes och tanka över filmerna till sina iPods som 

lärarna lånade ut till eleverna. Detta användes som komplement till den ordinarie 

undervisningen och eleverna repeterade genomgångarna när de ville och hade behov. 

Lärarna spelade in korta moment av genomgångar som var kopplade till matematiken, 

i procent och bråk filmade de in åtta filmer och i geometrin fem filmer. 

 

Vid denna tidpunkt då intervjun genomfördes spelades inte några filmer in men man 

använder sig av de gamla då man kommer till ett avsnitt där det finns inspelade filmer. 

Filmerna spelades inte in under lärarnas lektioner utan lärarna gjorde detta arbete 

utanför lektionstid. Att de valde att inte filma på lektionstid beror på att de tyckte att det 

skulle bli väldigt krångligt att utföra det. Filmerna var runt två minuter långa och det 

var matematikens olika områden geometri, bråk och procent. Det var meningen att 

förklara ett moment som hade med matematiken göra. Svårigheten låg på godkänt nivå 

därefter följdes filmen upp av en uppgift som de skulle lösa, så kallad kluring. 
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Lärarna säger att de använder de redan tillgängliga filmerna när de kommer till ett 

arbetsområde där det finns inspelade filmer. Dessa filmer ersätter inte undervisningen 

utan det är ett komplement. I samband med en diskussion kring podcasting  i samband 

med matematiklektioner kring geometri uttrycker sig Anna så här:  

 
Ersätter inget i den vanliga undervisningen men de är ett komplement för att exempelvis 
läsa inför ett prov genom att titta på filmer istället för att titta i boken som ytterligare ett 

sätt att läsa på. 

  

Skolan har en blogg där filmerna läggs ut och därifrån kan eleverna ta del av filmerna. 

Då blir det inte enbart räkna och läsa i boken för eleverna, utan de har även 

matematikfilmer att titta på. Lärarna berättar att eleverna i årskurs 9 är väldigt 

intresserade av att använda dessa filmer inför de nationella proven. En annan sak som 

lärarna tycker är positivt är att man kan återanvända materialet, de kan ha det i flera år. 

En av lärarna har även bestämt sig för att de elever som hon undervisar ska göra 

matematikfilmer någon gång under högstadiet. Avsikten är att eleverna ska använda 

dessa filmer när de inte orkar räkna mer istället för att bara sitta inaktiva på lektionen. 

Fördelarna med att använda sig av filmerna är att man har mer att välja mellan berättar 

Anna.. Om man tänker sig tre rätters middag, ett smörgåsbord. ”Man breddar utbudet”, 

säger Anna. Om man har varit sjuk eller kanske inte varit mottaglig på lektionen kan 

man ta med sig detta lite överallt med hjälp av podcasting. Förut kunde man inte göra 

det, ”det var monopol på lektionerna” säger läraren. Läraren förklarar också att det som 

händer på lektionerna inte är exakt det samma som man får i sin iPod när man tittar på 

filmerna. Däremot är tanken och huvudsyftet detsamma både på filmerna och på 

lektionerna. 

 

Lärarna ser podcasting som ett extra komplement till undervisningen och ett sätt att nå 

ut till fler. Det är inte meningen att det ska ersätta den vanliga undervisningen. Dem 

menar att man som lärare måste våga utvecklas i takt med den nya tekniken och våga ta 

till sig nya saker. Det innebär att man inte bara återupprepar det man gjort på sina 

lektioner året innan. Detta kan man se som flexibelt lärande och ha i bakhuvudet att det 

som fungerar på en elevgrupp kanske inte fungerar lika bra i en annan utan man måste 

och kunna förändra så att det passar alla i olika situationer.  

 
Om man har elever som är resande som sitter och väntar på bussen istället för att sitta av 
de här femton minuterna så kan de titta på en matte film säger Anna 

 

Lärarna säger att elever som har svårt för matematik kan få låna en iPod under 

lektionstid för att se filmerna om och om igen. Filmerna kan även lånas hem. Lärarnas 

mål är att alla elever ska uppnå målen och de har därför bränt filmer på DVD för att 

eleverna ska kunna titta hemma om de behöver. Lena uttryckte sig såhär kring detta:  

 
Sen har vi några elever som har läs- och skrivsvårigheter och dem lånar jag ut iPodsen 

till under lektionerna. 
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6.3 Upplevelser kring att använda podcasting  
 

Nedan beskrivs hur lärarnas upplevelser kring podcasting gällande tidsaspekten, 

svårighetsnivån med poddsändningarna, farhågorna och elevernas tankar samt 

föräldrarnas möjligheter att ta del av skolarbetet. 

6.3.1 Tekniken 
Lärarna i studien, kunde inget om hur man skapar en film, redigerar eller publicerar. 

Därför var det väldigt mycket jobb från början men det kom att bli lättare. Lena 

uttryckte sig så här i frågan: 

 
Tekniken i sig blir krånglig. Inget lyfts bort av den ordinarie undervisningen, allt måste 
göras precis som förut och man har inte mycket tid för att lära sig då blir det att man lär 

sig på sin egen fritid.  

 

Vidare berättar de båda lärarna om att filmerna var svåra att spela in och att lägga upp 

dem på nätet var inte lätt det heller. De tyckte även att det tog en oerhörd massa tid att 

planera och filma och de uttryckte en oro över detta då man har fullt upp som lärare 

ändå. De intervjuade skulle göra det utan att ha någon som kunde hjälpa dem, körde de 

fast fick de komma på lösningen själva. 

 

De berättar även att de lärt sig att det är skillnad på Mac och PC datorer. I Mac finns 

det program för podcasting. Det går att använda sig av PC också men då måste man lära 

sig olika program, t.ex. speciella redigeringsprogram. I Mac behöver man inte kunna 

tekniken överdrivet bra, utan det sköter programmen av sig själva, säger lärarna. 

 

När filmerna spelades in valde man traditionell filmning. Lärarna berättar att nu finns 

det ett program som heter Camtasia och man skulle kunna använda sig av det. När man 

spelar in med hjälp av programmet pratar man till en PowerPoint presentation. Man 

behöver inte ha en person som man filmar utan det räcker med rösten och det man 

skriver i PowerPoint presentationen.  

6.3.2 Tidsaspekten 
De berättar även att det finns en nackdel, nämligen tiden. Det finns dock en möjlighet 

med podcasting, nämligen att man kan använda andras material. Ifall det är fler skolor 

som använder sig av detta så kan man dela med sig och då behöver inte lärarna lägga en 

massa tid på att skapa filmerna. Om man till exempel arbetar med geometri och man 

inte har några filmer inom det området men vet att en annan skola har det kan man 

använda sig av dem utan att själv behöva lägga en massa tid på inspelning. Dessutom 

ser man fler förklaringsmodeller och man blir inte låst vid sin egen förklaringsmodell. 

Som lärare lär man sig nya förklaringssätt genom att se andra filmer och man vidgar på 

så vis sina vyer menar de.  

 

Filmerna som skapades gjordes inte under lektionstid. Det skulle kunna ha sparat tid 

men filmerna skulle inte bli bra menar lärarna. Om de hade haft tillgång till bättre 

utrustning kanske det skulle ha blivit bättre. En annan anledning till att de valde att inte 

filma på lektionstid är att då hade de varit tvungna att ta med sig en massa material, 

vilket skulle vara krångligt. När de spelade in filmerna gjordes det då lärarna inte hade 
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lektioner och i det klassrum där allt material fanns. Det tar tid att producera filmerna 

men man kan även spara tid på dem i det långa loppet. Man kan ha användning av 

filmerna i fem eller sex år. 

6.3.3 Svårighetsnivån på podcasting 
Lärarna har ett bekymmer till nämligen hur man når ut till alla elever. Man kan inte nå 

ut till alla. De menar att de inte kan producera material som passar alla. Utifrån 

elevernas förutsättningar valde de att lägga sig på en nivå som uppfyller målet godkänt. 

Anna berättar:  

 
Alla elever är olika, jag säger inte att de här filmerna passar alla elever men man kan 

tänka sig att det kanske passar någon.  

 

För att filmerna skulle stimulera dem som vill ha högre betyg valde lärarna att lägga ut 

kluringar till filmerna. Det är en uppgift i slutet som lärarna presenterar som eleverna 

får lösa. Ifall man tar till sig filmerna och det som görs på lektionerna så har man nått 

målen för godkänt, därefter får de som vill ha högre betyg bygga på sina kunskaper. 

Vad som mer bekymrade dem är att man inte kan tvinga någon att titta på dessa filmer 

om de inte vill. Precis som det är med läxor att ifall någon inte vill göra dem så kan 

man inte tvinga någon.  

6.3.4 Farhågorna innan podcasting och elevernas tankar  
En sak som lärarna trodde skulle vara ett problem var iPodsen. De var rädda att 

eleverna skulle ägna mer tid åt dem än att titta på filmerna men så blev det inte. Lärarna 

berättar att från början var det inte många på skolan som hade iPod men så småningom 

hade de flesta och då var det inget nytt och spännande längre. Eftersom tekniken går 

framåt finns dessa funktioner i fler modeller av mobiler, menar lärarna. Skolan behöver 

inte ha tillgång till allt material eftersom eleverna själva har och kan hantera en del av 

tekniken. 

 

 Nu är det bara två lärare som arbetar med detta, men det finns fler som har visat ökat 

intresse för podcasting och för att göra filmer. Däremot var det bara två från början som 

arbetade med att göra filmer, men det var inte så att de andra tog avstånd utan de hade 

inte tid att arbeta med detta just då. De använde sig däremot av lärarnas filmer. En 

fördel för lärarna är att de tvingas samarbeta när de gör filmerna, då kan de ha 

didaktiska diskussioner vilket de annars har svårt att hinna med. 

 

Lärarna som arbetat med detta berättar att de var lite negativt inställda från början 

eftersom tekniken inte fanns på skolan, men allt eftersom de kom in i hur man skulle 

arbeta blev de positivare. Nu är det dessutom fler lärare som vill arbeta med podcasting 

och nu arbetar man generellt mer med datorer än vad man gjort tidigare på skolan och 

därmed har intresset för IKT ökat.  

 

En av lärarna berättar att hon har låtit årskurs 6 göra egna filmer. De arbetade med 

geometri och läraren fick styra lite hur de skulle göra. Det blev så att olika grupper 

ansvarade för olika områden, t.ex. en grupp för area, en för omkrets osv., berättar 

läraren. Detta vill de fortsätta jobba med och eleverna har fått möjligheten att göra 

dessa filmer på ”elevensval”-lektionerna. 
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Eleverna har inte gett någon direkt respons på hur eftertraktat detta hjälpmedel är men 

man har märkt att eleverna i efterhand frågar ifall det finns filmer till fler 

arbetsområden. Lärarnas uppfattning är att elevernas ser positivt på detta hjälpmedel. 

6.3.5 Föräldrarnas möjligheter att ta del av skolarbetet 
En annan viktig möjlighet är att föräldrarna kan ta del av vad man gör på 

matematiklektionerna. Att de kan se vad man fokuserar på och vad man går igenom. På 

så sätt får föräldrarna mer insyn i skolan. Det är inte ofta man ser föräldrar komma till 

matematiklektioner men nu kan de se filmerna och på så sätt se vad man gör på 

matematiklektionerna förklarar lärarna. 

 

6.4 Vad har lärarna som arbetat med podcasting lärt 

sig? 
 

Lärarna har sett att eleverna utvecklades i och med att de visade mer intresse och 

ansträngde sig mer på matematiklektionen men det var i årskurs 7 man använde sig av 

podcasting och där ges inga betyg. Det positiva är att lärarna har sett att alla elever 

uppnådde målen under den perioden då man använde sig av podcasting 

 

Lärarna berättar även att de gärna skulle vilja dela med sig till andra lärare på skolan 

det de lärt sig av det hela men att tiden inte räcker till. Som tur är har lärarna kunnat 

prata om detta med andra lärare på skolan via skolans First Class som är ett digitalt 

konferenssystem där man kan diskutera saker och skriva inlägg. Där har lärarna som 

arbetat med podcasting lagt ut det de gjort.  

 

De säger att det har varit intressant och lärorikt att arbeta med podcasting, både för 

lärarna och för eleverna. Eleverna upplevde detta som intressant och det gav ett lyft i 

ämnet. De fokuserade sig mer på matematiken även ifall de var skoltrötta. Lärarna 

berättar att i början kändes det nästan omöjligt att genomföra detta arbete eftersom de 

inte visste hur de skulle använda tekniken men de hade en stöttande skolledning som 

hjälpte dem så gott de kunde gällande teknik och annat som lärarna behövde hjälp med. 

Hade de inte haft det så vet de inte om de hade orkat.  

 

Vad de ser som roligt nu i efterhand när de läser sina anteckningar är vad som var svårt 

från början. Oftast är det något som de tycker är väldigt enkelt nu i efterhand. Nu när de 

reflekterar över det hela har man insett att ifall man ska jobba med det dagligen eller 

ganska ofta måste man ha stort intresse och tid för att det ska bli bra, kanske till och 

med få lediga dagar för att arbeta med detta påpekar lärarna. De säger att i läraryrket är 

det så att ifall du brinner för något får du driva det själv, se det som egen 

kompetensutveckling och egen vinst eftersom det också är viktigt. En annan vikigt sak 

som de berättar är att eleverna blir mer intresserade när de får arbeta med film, det är 

något som ligger nära deras vardag och detta uppmuntrar lärarna att orka vidare 
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6.5 Sammanfattning  
 

Syftet med studien var att undersöka hur användande av en teknologi, här podcasting, 

kan utveckla undervisningen och följande framkom.  

 

 Det har kommit fram under intervjun att det är en möjlighet att ha podcasting 

som komplement i undervisningen. Det är inte meningen att den ska ersätta 

undervisningen utan underlätta för eleverna att ta del av undervisningen. Ifall 

man har varit sjuk kan man se ett avsnitt av det man gjorts i skolan och detta 

kan man se hemma eller på något annat lämpligt ställe.  

 

 Hjälpmedlet kan även användas som repetition samt att det ger möjligheten att 

flytta lärandet det vill säga att eleverna kan ta del av innehållet var de vill vilket 

bidrar till ett flexibelt lärande. 

 

  Något positivt för lärarna med att arbeta med detta hjälpmedel är att de får 

tillfälle att diskutera didaktiken vilket är svårare att hinna med i vanliga fall.  

 

 En sak som underlättar med podcasting är att man kan nyttja andras material. 

Ifall någon har gjort någon bra film tidigare då behöver man inte spela in 

samma moment själv igen. 

 

 Utifrån vad lärarna har sagt har man även sett att eleverna var positivt inställda 

till filmerna eftersom de kunde titta på filmerna när de behövde och hade 

möjlighet och de ville även göra egna filmer och dessutom fortsätta arbeta med 

podcasting. De fann podcasting intressant och det är något som står dem nära 

till vardags. 

 

 Föräldrarnas reaktion är att de är positiva till att de kan ta del av 

matematiklektionerna genom filmerna och de kan se vad man fokuserar på och 

går igenom. De får mer insyn i verksamheten vilket de inte får lika lätt i vanliga 

fall. 

 

 Tekniken var ett svårt moment men med lite ansträngning kom det att lösa sig. 

Lärarna har lärt sig mer gällande tekniken och det är inte lika främmande 

längre.  
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7 Diskussion 
 

 

I det här avsnittet kommer jag att diskutera de olika metoddelarna. Jag kommer även att 

diskutera resultatdelen och koppla den till litteraturen. Det kommer även att tas upp 

förslag till vidare forskning och mina tankar kring hur podcasting kan användas i 

undervisningen.  

 

7.1 Metoddiskussion  
 

En fråga som jag hade ställt till mig själv innan jag bestämde mig för att genomföra 

intervjun var ifall jag skulle ge ut frågorna i förväg eller inte. Jag kom fram till att inte 

göra det på grund av att  jag inte ville att respondenterna skulle bli påverkade. Jag var 

även orolig att de kunde bli påverkade av varandra och att de skulle pratat ihop sig och 

svara så som de trodde att jag ville att de skulle svara. Dessutom fanns det en risk att de 

enbart skulle tänka på det positiva med projektet de genomfört och hur det påverkat 

dem. Tanken med syftet var att få en helhetsbild över deras upplevelser vad de tyckte. 

En fördel med att de visste vad syftet var och varför studien gjordes är att de kunde 

tänka igenom hur de arbetat och ge genomtänkta svar. 

 

Det är viktigt att det finns en medvetenhet om att rollen som intervjuare kan påverka 

resultatet då man är relativt oerfaren. Man kan t.ex. ha missat att ställa konstruktiva 

följdfrågor. En nackdel är också att då man sköter intervjuerna ensam kan man glömma 

bort saker och man har inte någon som kan påminna en. De intervjufrågorna som 

studiens resultat bygger på var få till antalet och öppna. En nackdel är att jag enbart 

utfört studien i en skola och då får man inget brett perspektiv på det hela. Att jag gjort 

undersökningen på en enda skola beror på att inte finns några andra skolor i området 

som arbetar med podcasting och därmed fanns inga skolor att utöka undersökningen 

med. Konsekvensen blir då att fallet är litet och ger ett litet underlag men det är ändå ett 

avgränsat fall jag har arbetat med. Jag försökte få kontakt med fler skolor som varit 

inblandade i PIS projektet men lyckades tyvärr inte med det.. 

 

Intervjuerna dokumenterades med hjälp av diktafon. Trost (2005) anser att det finns 

nackdelar med att spela in intervjuer och nackdelarna är att det är tidskrävande att 

bearbeta materialet samt att respondenterna kan finna det besvärande. För min del 

övervägde fördelarna nackdelarna. Respondenterna kände inte obehag då diktafon 

användes och arbetet med materialet underlättades då jag fick intervjua ensam. För att 

hinna med allt som sades var det enklast att spela in och på så sätt få med allt. 

Dessutom var det enklare att bearbeta datainsamlingen då det var inspelat och jag 

kunde lyssna på det i efterhand.  

 

Undersökningen är baserad på endast två lärare vilket innebär att underlaget är litet. 

Man får enbart deras syn på saken och det blir ingen variation. Hade man undersökt 

någon mer skola kanske man hade fått ett annorlunda svar. De kanske inte hade haft 

samma erfarenheter och då hade resultatet kanske blivit annorlunda. 
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7.2 Resultatdiskussion  
 

Nedan diskuterar jag hur hjälpmedlet kan användas i skolan, det positiva och negativa 

med podcasting samt framtida forskning. 

7.2.1 Hur kan podcasting användas i skolan 
Min studie har visat att det finns teknik så som podcasting som man kan använda sig av 

som hjälpmedel i undervisningen. Där studien genomfördes visade det sig att 

podcasting verkligen kunde utnyttjas på ett givande sätt bara man hade tillgång till 

tekniken och tiden som krävdes av lärarna. Att arbeta med podcasting ersätter inte 

undervisningen men däremot kan det underlätta i undervisningen. Man kan ta del av 

filmerna varifrån man vill när man exempelvis har varit sjuk eller inte har kunnat 

närvara på lektionen av olika anledningar. Även Bergqvist, T m.fl. (2007) påpekar detta 

i sin studie. Jag tycker även att det är väldigt roligt att lärarna som blivit intervjuade 

tycker att föräldrarna kan få mer insyn i vad deras barn gör på matematiklektionerna. 

Man vet att det inte är så ofta föräldrarna vet vad eleverna gör i skolan.  

 

Möjligheten att kunna ladda ned en föreläsning eller annan information i form av ljud 

eller videofilm till sin dator för att sedan överföra den till sin mp3-spelare bidrar till att 

elever kan lyssna och titta på innehållet vart de vill, obegränsat antal gånger. Detta har 

respondenterna påpekat som den största vinsten med podcasting, nämligen att lärandet 

blir flexibelt.  

 

Vad jag har lärt mig är att podcasting har många fördelar men även en del nackdelar. 

Fördelarna är att man kan variera sin undervisning, man ger eleverna fler möjligheter 

att lära sig på fler sätt. De är inte bundna till skolan och inte till någon specifik plats, 

om eleverna skulle vilja se podcastingfilmen till exempel innan sin träning eller 

liknande är det möjligt bara de har filmerna på sina iPods. Det blir även intressantare än 

att enbart läsa i boken, man ser en film som man kan lära sig saker av.  

 

 Det blir inte enbart att man får ett flexibelt lärande eller att det är ett komplement utan 

det underlättar även för dem som har läs- och skrivsvårigheter. De kan se en kort film 

istället för att försöka läsa en text de har svårt för. Ett annat sätt att arbeta med det här 

är när man ger läxor. När man ger läxor som innehåller instruktioner som elever ska 

följa och man vet att eleverna kanske har svårt att förstå texten eller följa 

instruktionerna  så kan man spela in hur de ska gå till väga. Ett exempel är laborationer 

i naturorienterade ämnen, ofarliga laborationer som kan utföras hemma. En inspelad 

instruktion skulle då kunna ges som läxa  

 

Något som hade varit bra är ifall fler skulle använda sig av detta, då hade man inte 

behövt spela in en massa filmer själv utan man kunde använda sig av varandras filmer. 

Jag tror att podcasting är möjligt att arbeta med bara man lär sig hantera tekniken. 

Nackdelen är att det tar en del tid att spela in filmer och därefter lägga upp dem på 

Internet. Det krävs också en del tid att lära sig hantera all teknik, det blir  lätt så att 

lärarna får arbeta en del extra och alla kanske inte tycker att det är bra. Nästa steg är att  

bestämma sig för hur filmerna ska se ut. Ska man spela in små korta filmer där man går 

igenom det viktigaste eller spela in från lektionerna?. Men frågan är hur det skulle gå 
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om man spelade in från lektionerna, hade det uppskattats av eleverna? Man skulle inte 

spela in eleverna men frågan är ändå ifall de hade klarat av detta. En annan fråga som 

jag ställer mig själv är hur det skulle bli med ifall man började dela med sig av sina 

filmer. Skulle alla vilja det? Den största nackdelen är ändå tiden skulle jag tro, att det 

tar tid att spela in filmerna och lära sig att hantera tekniken. Därför borde man kanske 

ha någon på skolan som är kunnig inom teknik och som tar hand om detta. På så sätt 

kanske man skulle kunna få fler lärare att arbeta med detta när de ser att det inte alls är 

krångligt eller tar allt för mycket tid. 

 

Genom att arbeta med podcasting blir undervisningen varierad, den har annorlunda 

innehåll och arbetsform än den vanliga undervisningen, dessutom lär sig eleverna att 

hantera informationsteknik. De lär sig även att ta personligt ansvar för sitt lärande 

genom att de själva får avgöra var och när samt hur många gånger de ska se filmerna  

7.2.2 Det positiva med podcasting 
Somekh (2007) menar att utbildningen måste utformas på ett mer personligt sätt och 

tillvarata elevernas intressen och kreativitet. Då många använder sig av tekniska ting i 

sitt liv kan man ta vara på det och använda sig av detta i undervisningen. Det är vad de 

intervjuade lärarna har gjort och jag tycker det är bra att man vågar ta in något som man 

inte är väldigt bekant med i skolans värld. Eftersom eleverna är bekanta med det kan 

det komma att bli ett hjälpmedel i undervisningen. Siraj-Blatchford (2004) är av 

liknande uppfattning, dem skriver om en skola som inte utgår ifrån IKT då de planerar 

undervisningen men att de sedan ser efter ifall det finns möjligheter att IKT kan passa 

in i planeringen. Detta är ett bra sätt att tänka på då lärarna ser efter om det finns 

möjligheter där IKT kan underlätta undervisningen. Att man först planerar sin 

undervisning och därefter ser om man kan ta hjälp av IKT för att underlätta kan göra 

undervisningen mer intressant för eleverna. 

 

Somekh och Davis (1997) anser att man kan frigöra lärandet genom att använda IKT. 

De menar att en elev som använder olika tekniska verktyg kan påverka sitt lärande till 

exempel hur fort det ska gå och i vilken ordning saker ska göras. Detta nämnde ävend e 

intervjuade lärarna som  menar att man kan frigöra lärandet med hjälp av podcasting. 

Att eleverna själva kan välja hur många gånger de vill se filmerna, vilken ordning och 

även vart de vill se dem. Ivarsson (2008) påpekar att intressent för podcasting inom 

högre utbildning kan ses som en förändrad syn på universitetens roll i samhället. 

Utbildning har blivit allt viktigare men förutsättningarna är olika. Det finns de som inte 

har möjlighet att ta sig till lokalerna och då tycker jag att podcasting är ett bra 

hjälpmedel. Vad man kan göra då är att spela in föreläsningar och på så sätt kan 

studenterna se dem när de kan. Det är inte bara föreläsningar som kan skötas digitalt 

utan allt annat som har med kursen att göra. En annan möjlighet med podcasting som 

jag ser är att ifall man skulle sakna lärare på en skola så kan man använda sig av 

podcasting för att närvara på andras föreläsningar. Exempelvis ifall en klass i Skövde 

saknar matematiklärare men det finns i Umeå så kan man via podcastingen låta 

eleverna från Skövde vara med på föreläsningen. 

 

Lärarna som blev intervjuade nämnde att eleverna tycker att det är roligt att arbeta med 

podcasting då det ligger nära deras vardag och har med IT att göra vilket uppskattas. 

Det tas även upp av Bergqvist m.fl. (2008) att det kan motivera eleverna för att man 

använder sig av IT och att användning av podcasting på så vis bidrar till ökad 

motivationen. 
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En annan bra möjlighet som ges med podcasting är att föräldrarna får ta del av skolan 

då föräldrarna kan se filmerna kan de få insyn i skolan. Bergqvist m.fl. (2008) menar att 

de föräldrar som hade möjlighet att se vad man gör på matematiklektionerna var de som 

oftare kunde hjälpa sina barn. Detta tack vare dessa filmer eftersom de kunde få en 

överblick över vad barnen gjorde på lektionerna. Lärarna som blev intervjuade påpekar 

att föräldrarna var positiva till podcasting eftersom de kunde få en insyn i skolan och se 

vad som görs på matematiklektionerna, något som de i vanliga fall inte hade möjlighet 

till.  

7.2.3 Nackdelarna med podcasting  
Ivarsson, J (2008) ser en nackdel med podcasting i att det är svårt att leta sig fram i 

poddsändningarna. Det är lättare att leta efter en specifik sak i textdokument än i ett 

ljud eller filmfil. Detta togs inte upp av de lärarna som deltog i studien och kan bero på 

att deras filmer var några enstaka minuter långa. Deras korta filmer var anpassade för 

grundskolan och de längre föreläsningarna är anpassade till högre utbildningar.  

 

Tiden var en nackdel för lärarna men efter att lärarna lärt sig hantera tekniken blev det 

bättre. I slutändan tror jag att det är värt besväret att lära sig arbeta med podcasting, det 

blir på sikt en stor vinst för lärarna när de lärt sig använda sig utav det. Filmerna kan 

nämligen enligt lärarna användas i flera år och som tidigare nämnts så kan man även 

nyttja andras filmer.  

 

Hur man når ut till alla elever var ett av lärarnas bekymmer. De kom fram till att man 

inte kan nå ut till alla, men att man kunde lägga sig på en ”godkänt nivå” och sedan låta 

de som vill ha högre betyg jobba vidare med det med hjälp av till exempel kluringar i 

filmerna. Jag tycker att det låter bra att lärarna låter alla elever utmana sig själva och 

försöka nå högre betyg. En annan sak som man kan fundera över är hur mycket 

eleverna lär sig om de tittar på filmerna många gånger. Lär de sig lättare eller blir det 

bara en upprepning? 
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7.2.3 Slutsats  
 Jag tycker det är bra att man vågar prova nya saker som lärare. Dem intervjuade 

lärarna säger själva att man måste våga utvecklas i takt med den nya tekniken och våga 

ta till sig nya saker. Tekniken går framåt hela tiden och man måste se till att den även 

kommer med i skolans värld. Det blir roligare när man varierar sin undervisning och   

inte har samma metod som man haft alla år innan. Jag anser  att det är viktigt att som 

lärare tänka på att oavsett vilken undervisningsmetod man har så måste man variera 

den. Teknik blir allt vanligare och även podcasting används mer och mer, just nu främst 

vid högre utbildningar för att underlätta undervisningen då studenterna läser på distans. 

Detta borde användas mer på grundskolan också vilket det med tiden förhoppningsvis 

kommer att göra. 

 

Slutsatsen blir att det finns en rad möjligheter och förändringar när man använder 

podcasting i utbildningen. Den främsta möjligheten är flexibiliteten, att man kan flytta 

lärandet utanför skolan. En annan möjlighet är att man får fler metoder att undervisa på. 

Som lärare blir man inte bunden till en undervisningsmetod utan man kan variera 

undervisningen.  

 

Vad lärarna som arbetat med podcasting sett är att eleverna har blivit mer intresserade 

eftersom tekniken i sig lockar eleverna att delta aktivt på lektionerna och i skolarbetet. 

Istället för att ta avstånd från tekniken välkomnar man den och utnyttjar den i 

undervisningssyfte.  

 

De svaga eleverna får fler sätt att ta in lektionsinnehållet på och lättare att repetera. 

Även föräldrarna får en inblick i skolans värld vilket inte förekommer så ofta i vanliga 

fall. En av fördelarna med podcasting är att den förändrar undervisningen, den ger fler 

inkörsportar för lärandet. Den kan även underlätta lärandet för de elever som har 

svårigheter med läsning och skrivning. Dessutom är tekniken föränderlig hela tiden och 

det gäller att följa teknikens gång för att kunna göra så bra ifrån sig som möjligt. 

7.2.4 Vidare forskning  
Vad som hade varit intressant att forska vidare kring är hur man kan utveckla 

användandet av podcasting på fler sätt och därigenom få fler lärare och elever 

intresserade. En annan sak man kunde ha undersökt är elevernas syn på vad de tycker 

om podcasting. Ifall de verkligen ser metoden som ett hjälpmedel eller om det är bara 

någon kul sak de har i undervisningen.  

 

Det hade också varit intressant att undersöka hur långt ner i åldrarna man skulle kunna 

använda sig av podcasting. Nu finns det mestadels på högre utbildningar när man läser 

på distans. I och med att man har utfört projekt på olika högstadieskolor och det har 

fungerat så vet man att det är möjligt att arbeta med detta på högstadienivå, men är det 

möjligt att även arbeta med detta i lägre åldrarna? 
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Intervjufrågor  
 

 Hur används podcasting? 

 

 Vad är tanken med att använda podcasting? 

 

 Finns det några fördelar eller nackdelar?  

 

 Vilka nya möjligheter ser ni? 

 

 Blir elev resultat bättre (presterar bättre i skolan)? På vilket sätt? 

 

 Hur tycker ni att man kan använda podcasting som ett hjälpmedel i undervisningen? 

 

 Hur kan podcasting stimulera elevers lärande? 

 

 Är det något mer ni vill berätta? 

 

 

 

 


