
 Podcasting i högre utbildning 
Jörgen Ivarsson 

Univers i t e t spedagog iskt c entrum 
jorgen.ivarsson @upc.umu.se 

 
Sammanfattning 
Podcasting eller poddsändningar är en metod för att prenumerera på ljud och/eller 
video över Internet. Poddsändningar utvecklades ursprungligen från bloggvärlden 
för att sedan spridas till de flesta former att nyhetsförmedling på Internet. I dag 
används poddsändningar också inom den högre utbildningen. Poddsändningar ger 
studenterna möjligheter att ladda ned en föreläsning, kommentarer eller 
information i form av en ljud- eller videofil till sin dator och automatiskt överföra 
den till sin bärbara mediespelare. De kan sedan lyssna eller titta på innehållet 
oberoende av tid och plats. Poddsändningar skapar nya möjligheter när det gäller 
organisering av undervisningen; tiden i klassrummet kan användas till andra 
aktivister än föreläsningar, studenter kan ta del av innehållet i poddsändningarna ett 
obegränsat antal gånger. Innehållet kan bli åtkomlig ”just in time” eller i miljöer där 
datorer av olika anledningar inte lämpar sig eller är tillgängliga. 
 
Intresset för poddsändningar inom högre utbildning kan ses mot bakgrund av en 
förändrad syn på universitetens roll i samhället. Högre utbildning har blivit en allt 
viktigare del av den nationella konkurrenskraften och då förutsättningarna för 
högre utbildning ser väldigt olika ut mellan länder har en global 
utbildningsmarknad utvecklats. Andelen människor, över hela världen, som 
förväntas genomgå högre utbildning ökar kraftigt samtidigt som universiteten 
alltmer påverkas av många olika avnämares intressen. Den konkurrenssituation som 
uppkommit inom högre utbildning tillsammans med den allt vanligare synen på 
studenten som ”kund” har lett till ett stort behov av flexibla utbildningsmodeller. 
Utvecklingen inom IKT erbjuder idag en stor mängd tekniska lösningar som stöder 
flexibel utbildning och poddsändningar är en av dem.  
 
De utvärderingar som gjorts av poddsändningar inom högre utbildningar har 
främst intresserat sig för de möjligheter till flexibilitet som tekniken ger. Man har 
fokuserat frågor om teknik, tillgänglighet och nyttjandegrad. Få studier har gjorts 
för att undersöka hur användningen av poddsändningar stödjer studenternas 
lärande, påverkar lärarnas undervisning eller vilka effekter poddsändningar har på 
studenternas studieresultat.  
 
Poddsändningarnas roll i undervisningen beror i hög grad på sammanhang och 
tillämpning och är svår att bedöma utan att samtidigt närmare studera kvaliteten i 
undervisningen och lärandet.  



Kritiker har också påpekat lärarnas utsatthet när det gäller oavsiktliga brott mot 
upphovsrätten och att universiteten ignorerar lärarnas upphovsrätt till sina egna 
föreläsningar. 
 
Inledning 
Poddsändningar i högre utbildning återfinns främst i USA som av tradition har en stark 
koppling mellan Universitet och näringsliv. Apple som är världsledande på mp3-spelare 
och har en stark ställning som ägare av världens största nätbaserade musikaffär iTunes har 
gjort en speciell satsning på universitet kallad iTunes U. iTunes U är en integrerad del av 
iTunes Music Store, där universiteten lägger ut kostnadsfria föreläsningar möjliga att ladda 
ned för allmänheten.  
Ett universitet som redan 2005 publicerade föreläsningar på iTunes U var Stanford 
University, som ligger 17 km från Apples högkvarter i Cupertino. Intresset från andra 
universitet har sedan dess spridit sig och i dag finns mer än 35 amerikanska universitet 
anslutna. Uppenbart är att både näringsliv och universitet drar nytta av varandra. 
Universiteten når en ny grupp unga presumtiva studenter och Apple vinner ”good will” 
som seriös aktör inom utbildningsområdet. 
 
I SOU 2007:81 – ”Resurser för Kvalitet”, beskrivs hur synen på svenska universitetets 
uppgift och roll i samhället förändrats över tid. Den akademiska friheten och 
obundenheten som beskrivs som det humboltska idealet, har tidigare garanteras av staten 
men nu pågår en förändring där universiteten har olika uppdragsgivare och finansiärer och 
där universiteten förutsätts konkurrera om studenter, lärare och forskare på en global 
utbildningsmarknad. Denna förändring av universitetets roll sker både internt och externt, 
där intressenter är både stat, näringsliv och inte minst EU. ”Kunskapssamhället” har blivit 
ett internationellt begrepp där utbildning och forskning ges en allt större roll för hela 
samhällets utveckling. Student- och forskarmobiliteten ökar och Sverige blir mer och mer 
en integrerad del av dessa marknader, inte minst genom Bolognaprocessen. Konkurrensen 
på utbildningsmarknaden ökar och lärosätena måste ställa sig frågan hur man ska profilera 
sig i detta nya landskap. Ska rekrytering ske lokalt, regionalt eller globalt? Att analysera 
studenters mobilitet blir en viktig fråga för universiteten, lika så att analysera den 
förändring som sker inom studentgrupperna. I dag är den svenska studentgruppen 
åldersheterogen, med en ökande andel distansstudenter och utländska studenter. 
 
Umeå universitet (Umu) beskriver i dokumentet ”Utbildnings- och 
forskningsstrategier vid Umeå universitet avseende perioden 2009–2012” sin syn på 
många av dessa utmaningar. 
I dokumentet beskrivs bl.a. att universitetet inte har någon plan på att expandera 
antalet studenter, utan i stället skall fokusera på kvalitet och breddad rekrytering. 
Den breddade rekryteringen ska ske genom att universitetet befäster och utvecklar 
sin position internationellt, samtidigt som man behåller ett regionalt ansvar bl.a. 
genom webbaserade utbildningar. För att nå ut till nya studentgrupper så ska 
arbetet med att utveckla flexibla utbildningsformer intensifieras.  



 
Behovet av flexibla utbildningar ökar kraftigt. Umeå universitet kommer därför att göra en 
satsning för att skapa ett högkvalitativt universitetsgemensamt utbud av kurser och program 
baserade på s.k. blended learning. Detta innebär nya arbetssätt, verktyg och metoder för att 
organisera, distribuera och visualisera lärande och kunskap. Det långsiktiga målet är att alla 
kurser vid Umeå universitet utnyttjar informations- och kommunikationsteknik (IKT) på ett för 
ändamålet relevant och kvalitetshöjande sätt. (s 8)  
 
IKT ska användas som hjälpmedel för en breddad rekrytering, både genom att 
överbrygga avstånd, men också genom att tillåta en ”flexibel” studiegång som kan 
attrahera studenter som annars inte valt att studera.  
 
Poddsändningar ska alltså bedömas utifrån möjligheten att på ett relevant sätt bidra 
till en höjd kvalitet i högre utbildning, samtidigt som det också kan vara en del i en 
strategi för att nå nya studentgrupper både lokalt, regional och globalt.  
Låt oss titta på hur poddsändningar fungerar, för att sedan titta på några exempel 
hur tekniken används i högre utbildning. 
 
Poddsändningar 
Podcasts eller poddsändningar är ett sätt att publicera video eller ljudfiler på 
Internet så att de blir möjliga att prenumerera på. Poddsändningar utvecklades 
ursprungligen från bloggvärlden för att sedan spridas till de flesta former att 
nyhetsförmedling på Internet. Idag finns det stöd för poddsändningar i de flesta 
webbpubliceringsystem. 
Tre aspekter definierar poddsändningar ifrån att länka direkt till en mediefil av 
något slag. Den första aspekten är prenumerationsfunktionen. Poddsändningar 
erbjuder ett bekvämt sätt att automatiskt få de senaste avsnitten till sin dator. Tack 
vare en teknik som heter RSS (Realy Simple Syndication) får prenumeranten 
information när nya avsnitt finns tillgängliga.  
En annan viktig aspekt är att mediafilen ska vara möjligt att ladda ned till en bärbar 
mediaspelare1. 
Den tredje aspekten är analogin med radiosändningar; En poddsändning kan liknas 
vid en radiokanal med tillhörande avsnitt. Underförstått antas en poddsändning 
publicera nya avsnitt kontinuerligt. 
 
Tre P: Produktion, Publicering och Prenumeration. 
Produktionen består i att spela in ljud eller video d.v.s. att förebreda det material 
som ska publiceras. Beroende på innehållet väljer läraren om det skall vara en 
ljudinspelning, en screencast (skärmavspelning) eller en videoinspelning. Någon typ 
av programvara behövs för att spela in materialet.  

                                                
1 Idag är det svårt att enkelt bestämma en grupp enheter med möjlighet att spela upp ljud eller 
video; mp3-spelare, telefoner, PDA, Spelkonsoller o.s.v. 
 



Med hjälp av en mikrofon eller ett headset för att spela in ljudet och en 
webbkamera för att spela in video, kan läraren enkelt producera sin poddsändning 
vid sin dator. Programmet som används för att spela in ljud eller video har ofta 
möjlighet att spara inspelningen i ett format om är lämpligt för publicering på 
Internet. En annan möjlighet är att spela in föreläsningar i sin helhet utan att 
redigera innehållet. 
Nästa steg är att publicera inspelningen på Internet. Ljud- eller videofilen läggs på 
en webbserver tillsammans med ett RSS-dokument som beskriver filens plats 
tillsammans med metadata om sändningen som t.ex. författare, titel, årtal och 
eventuell copyright. RSS-dokumentet är känsligt för fel i texten. Det kan räcka med 
ett saknat tecken för att dokumentet ska sluta att fungera. Därför underlättar det 
om RSS-dokumentet skapas automatiskt vid publicering av nya avsnitt. Många 
webbpubliceringssystem har idag stöd för RSS och kan automatiskt generera ett 
RSS-dokument när användaren publicerar en ny poddsändning i systemet. 
 
Länken till RSS-dokumentet kopieras och klistras in i en programvara som 
prenumeranten har installerat på sin dator. Den programvaran kontaktar sedan med 
men jämna intervall serven för att leta efter nya avsnitt. Hittar den ett nytt avsnitt 
laddar programmet automatiskt ned mediafilen till datorn. I vissa fall kan 
programmet även automatiskt överföra det nya avsnittet till en bärbar mediaspelare. 
 
Nya möjligheter 
Poddsändningar kan erbjuda både lärare och studenter nya möjligheter: 
 
Repetition 
En fördel med poddsändningar är möjligheten att se eller lyssna på innehållet flera 
gånger. Studenterna har olika inlärningstilar och möjlighet att få innehållet som ljud, 
bild eller video kan fungera som ett komplement till den ordinarie undervisningen. 
På samma sätt som man kan läsa en text holistiskt och sedan gå djupare ned i 
detaljer, kan tittaren ta del av innehållet på ett översiktligt sätt, för att sedan 
fokusera på enskilda detaljer. 
 
Mobilitet  
Studenten behöver inte ta del av poddsändningen vid en dator utan den kan i 
många fall tas med i en bärbar mediaspelare. Detta gör att studenten själv kan välja 
när hon/han tar del av innehållet. Innehållet kan bli åtkomlig ”just in time” eller i 
miljöer där datorer av olika anledningar inte lämpar sig eller är tillgängliga. 
 
Kommunikation  
Kommer en student med en intressant frågeställning efter föreläsningen, kan 
läraren på några minuter publicera en kommentar som automatiskt skickas ut till 
studenterna.  
Läraren kan också publicera en poddsändning för att förbereda studenten på 
innehållet i en kommande föreläsning. 



En annan funktion kan vara att ge läraren möjlighet att skapa en ”social närvaro” i 
undervisningssituationer där läraren sällan eller aldrig träffar sina studenter som vid 
t.ex. distansundervisning. Genom att spela in ljud eller video med allmänna 
kommentarer om kursen och regelbundet publicera dessa avsnitt, ges studenterna 
möjlighet att få en närmare relation till läraren än de skulle om kursen var helt 
textbaserad.  
 
Tidsbesparande  
Lärare får ofta återkommande frågor. En möjlighet kan vara en poddsändning där 
läraren förklarar (eller visar) ett visst moment. Detta moment finns sedan 
tillgängligt för alla studenter att ta del av vid behov.  
 
Många av de uppräknade argumenten gäller även för andra former av 
nedladdningsbara ljud- och videofiler. Det som utmärker poddsändningar är just 
prenumerationen och enkelheten att få innehållet automatiskt levererat till den egna 
datorn eller mediaspelaren.  
 
Begränsningar 
Antalet avsnitt måste överstiga en viss gräns för att det skall löna sig att ha en 
speciell programvara som hanterar prenumerationen. Om syftet är att publicera 
några få ljud– eller videofiler vid kursstart så är det antagligen enklare att länka 
direkt till filerna. Är avsnitten många och kanske kommer från flera olika kurser 
kan det motivera användningen av den prenumerationsfunktion som 
poddsändningar erbjuder.  
Många webbpubliceringssystem erbjuder automatiskt en direktlänkning till 
mediafiler samt en RSS-länk för prenumeration. I dessa fall kan studenten själv 
bedöma om de vill ta del av mediafilen direkt via länken eller om de vill använda ett 
särskilt program för att hämta hem mediafilerna via RSS. 
 
Om innehållet ska vara tillgängligt överallt, så är kravet att överföra 
poddsändningar till en mobil enhet med hjälp av datorn ett onödigt steg. Moderna 
3G-telefoner kan spela upp både video och ljud. Många telefoner hanterar RSS och 
klarar av att ladda ned poddsändningar direkt till telefonen. Mobiltelefonen som 
mediaspelare skulle alltså kunna erbjuda en kortare distributionsväg än t.ex. en 
mp3-spelare. 
 
Ljud och videofiler har många fördelar mot textdokument, men en nackdel är att 
det är svårt att hitta i innehållet. I ett textdokument kan läsaren ”skumma” 
innehållet och snabbt leta sig fram till en viss information i texten. Det är svårare 
att göra i t.ex. en ljudfil. I många utvärderingar av poddsändningar har studenterna 
poängterat vikten av att det finns kapitel eller bokmärken som underlättar 
navigationen i ljud- och videofilerna.  
En annan begränsning är att de bärbara mediaspelarna ofta har en liten skärm, 
vilket kan göra det svårt att uppfatta t.ex. text. I de utvärderingar som gjorts vid 



University of Michigan och University of Washington visar det sig att mer än 70 % 
av poddsändningarna har spelas upp vid en dator och inte i en bärbar mediaspelare 
(Deal, 2007, s.6 ). Det visar att mobilitet kanske inte är den viktigaste aspekten av 
poddsändningar. Faktorer som datorns större skärm och den allmänna studiemiljön 
kan vara några orsaker till att studenterna föredrar att ta del av poddsändningarna i 
hemmet eller på campus i stället för på gymmet. 
 
Till vilken nytta? 
Det finns relativt få formella studier gjorda om nyttan av poddsändningar. De flesta 
studier som gjorts har fokuserat på distribution, tillgänglighet och teknik. Ofta har 
poddsändningar framställts på ett mycket glorifierande sätt av media, som t.ex.  G 
Cambells artikel ”There´s Something in the air -Podcasting in education” (2005).   
Frågeställningar om och i så fall hur poddsändningar bidragit till att studenterna 
uppnått sina studiemål har inte varit i fokus. I de fall det gjorts utvärderingar av 
eventuella effekter på studenternas studieresultat, har metoden varit 
självutvärderande frågor. Vid en studie vid University of Michigan var så många 
som 85 % av studenterna övertygade om att poddsändningar hade en positiv effekt 
på deras studiebetyg (Brittain m.fl, 2006). Många kritiker har uttryckt en viss oro 
över studenternas positiva självutvärderingar och avsaknaden av vetenskapliga 
studier av faktiska studieprestationer. Denna kritik är riktad mot inspelade 
föreläsningar i allmänhet och är inte specifik för poddsändningar. Utvärderingar vid 
University of Michigan, School of Dentistry har visat att prenumerationsfunktionen  
hos poddsändningar ökat chansen att studenterna faktiskt laddar ned avsnitten 
(Brittain m fl., 2006, s 30). 
 
Ett användningsområde som tidigare nämnts är att spela in föreläsningar i sin 
helhet. Det har bl.a. gjorts vid Murdoch University i Perth. Ett automatiskt system 
för att spela in och publicera förläsningar i mp3-format infördes. Ledningen av 
Universitetet gick ut med information att studenterna kunde ta del av 
föreläsningarna var som helst tack vare den nya tekniken, vilket skulle underlätta 
för de studenter som inte hade möjlighet att närvara vid föreläsningar. Kritik 
riktades mot denna form av automatisk publicering av bl.a. Tara Brabazon (2006), 
där hon försvarar föreläsningen som undervisningsform och uttrycker oro över att 
speciellt nya studenter ska väjer felaktiga studiestrategier i början av sin studietid. 
Hon väckte också frågor om lärarnas upphovsrättliga ställning vid universiteten. 
Hon påpekar att läraren är oskyddad om denne oavsiktligt bryter mot 
upphovsrätten då dessa poddsändningar automatiskt publiceras. Hon framhåller 
vidare att universiteten idag ignorerar den undervisande lärarens upphovsrätt till sin 
egen föreläsning. 
 
Det finns intressanta exempel på hur poddsändningar kan erbjuda nya möjligheter 
som förändrar förutsättningarna för undervisningens innehåll och upplägg. 
Ett exempel är läraren David Miller som undervisar i Animal behavior och General 
Psychology vid University of Connecticut. Han har spelat in pre- och post-



föreläsningar, Precasts och Postcasts (Timmer, 2007). Innan  föreläsningen publicerar 
han en Precast som går igenom innehållet, syfte och struktur för den kommande 
föreläsningen. Här ges en översikt, introduktion men även små ”lockbeten” till den 
kommande föreläsningen. Postcastavsnitten ger David möjlighet att förklara eller 
förtydliga  frågor eller ”sidospår” som dök upp i diskussion med studenterna under 
föreläsningen. Själva föreläsningen publicerades aldrig som poddsändning. 
 
En annan variant är att spela in föreläsningar i förväg och ägna lektionstiden till 
labbhandledning eller projektarbeten. Vid Appalachian State University 
genomfördes en kurs i datavetenskap i två versioner. Under hösten 2005 gavs 
lärarledda lektioner med PowerPoint-material. Studenterna fick sedan arbeta med 
ett projekt utanför lektionstid. Under våren 2006 gavs samma kurs, men utan 
föreläsningar. Föreläsningsmaterialet lades ut som poddsändningar och 
lektionstiden användes i stället till labbhandledning, projektarbetet och planering. 
Experimentet visade ingen skillnad i studenternas kursbetyg, men projektbetygen 
låg nästan 10 % högre för den grupp som hade använt poddsändningar . En 
intressant sak att notera är att studenterna i denna grupp uttryckte ett missnöje över 
att behöva titta på poddsändningar, då de upplevde dessa som ett ”extraarbete” 
utöver det arbete de gjorde i klassrummet (Kurtz, 2007). 
 
I ett samarbetsprojekt mellan institutionen för estetiska ämnen och institutionen 
för interaktivt lärande vid Umu, testade man att använda poddsändningar i 
slöjdlärarutbildningen. Olika praktiska moment som studenterna skulle utföra i 
slöjdsalen spelades in som videofilmer. Eftersom miljön var mindre lämpad för 
datorer använde man ett antal ipods för att ta del av instruktionsfilmerna. När 
studenten skulle utföra ett moment, kunde hon/han ta del av det inspelade 
innehållet. Det kunde t.ex. vara instruktioner om hur man ställer in gasblandningen 
på en gassvets. Överlag var studenterna positiva till användningen av 
poddsändningar i sin utbildning och så många som 90 % kunde tänka sig att 
använda poddsändningar i sin egen undervisning. 
 
Dessa exempel visar att det finns många tänkbara användningsområden för 
poddsändningar inom högre utbildning, men att det också finns anledning att vara 
kritisk. Det är svårt att uttala sig om poddsändningar är något bra eller dåligt i 
utbildningssammanhang, utan att samtidigt närmare studera kvaliteten i 
undervisningen och lärandet. Poddsändningarnas roll i undervisningen beror i hög 
grad på sammanhang och tillämpning.  
Det finns ett stort behov av pedagogiskt inriktade studier och erfarenhetsutbyte 
mellan lärare om vilka möjligheter poddsändningar har att höja kvaliteten på 
undervisningen i högre utbildning. 
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