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Med podcasten (eller poddradion) publicerar man ljudfiler på internet. 

Tack vare den digitala tekniken har det blivit enkelt för alla att göra radio.  

OM EXEMPLET PODCAST 
I exemplet presenterar vi några förslag på hur 
förskolan kan arbeta språkutvecklande genom att 
dokumentera verksamheten med ljudinspelning-
ar. Inkludera gärna barnen i planeringen av vilka 
”avsnitt” som ska göras. 

FÖRDELAR MED EN PODCAST 
Tekniken är lättanvänd, billig och det är möjligt 
att lyssna på inspelningarna var och när som  
helst, till exempel i mobiltelefonen.  

ANDRA TÄNKBARA EXEMPEL 
Förskolans egen podcast kan som här välja att 
dokumentera arbetet inom naturvetenskap och 
teknik på ett övergripande plan, men kan förstås 
även handla om ett mer avgränsat område. Några 
förslag på teman: mat och hälsa, experiment och 
byggen, lek och lekplatser med fokus på teknik.
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Välkommen till Grodans podcast!

Text, fo
to

 &
 p

ro
d

uktio
n: O

skar Ekm
an ko

m
m

unikatio
n  G

rafisk fo
rm

g
ivning

: S
iw

 Lö
vkvist/B

ullho
und

 M
ed

ia  M
ed

verkand
e: Fö

rsko
lan P

yssling
en/K

aro
lina (p

ed
ag

o
g

er M
ia R

o
o

s o
ch C

alle Tho
rell)

TIPS FÖR INSPELNINGEN

• Någon särskild utrustning  
behövs inte för att göra  
en enklare podcast. Även om 
separata mikrofoner är billiga 
att köpa går det även utmärkt att 
använda lärplattans (eller mobil- 
telefonens) inbyggda mikrofon.  
Om bara en person ska prata blir 
det ofta ett bättre ljud om man 
använder ett vanligt headset.

• Tala nära – men inte för nära – 
mikrofonen. En eller par decime-
ter brukar vara lagom. Gör några 
experiment och testa er fram till 
rätt avstånd. 

• Hitta en lugn miljö med minimalt med kringljud (om 
det inte är ett reportage där miljöljud hör till).  Ett litet 
rum som inte är för tomt ger ett bra ”radioljud” (gärna 
med kuddar på golvet och textilier på väggarna).

TEKNISK PLATTFORM 
Soundcloud är en mycket lättan-
vänd plattform som finns både 
webbaserad och som app. Här kan 
man göra inspelningen direkt på 
datorn eller lärplattan och sedan 
publicera med ett enda klick 
(adressen blir exempelvis sound-
cloud.com/grodansforskola). 
Ljudklippen kan ges förklarande 
titlar och det går även att lägga 
till en bildikon till varje klipp. 
Ljudklippen från Soundcloud kan 
också delas via sociala medier 
eller läggas upp (”bäddas in”) 
på förskolans egen hemsida eller 
blogg. 

Den som vill göra en mer avancerad podcast genom 
att klippa i inspelningen eller lägga till vinjetter (som 
”intron” och ”outron”) kan använda en app som Gara-
geband eller Audio Memos. 


