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Indledning  

Dette notat henvender sig primært til erhvervsskolelærere og præsenterer resultater fra et 

følgeforskningsprojekt, hvor vi har fulgt erhvervsskolers udvikling og afprøvning af podcasts 

inden for de fire hovedområder i erhvervsuddannelserne (se nedenfor). I projektet har vi 

gennemført en empirisk undersøgelse af, hvordan podcast inden for forskellige 

erhvervsuddannelser fungerer som læringsværktøj i forhold til forskellige typer elevers 

læreprocesser og deres motivation for at lære. Læreprocessen er blandt andet bestemt af 

elevernes forudsætninger. Derfor er det også undersøgt, hvilke forhold hos eleverne der har 

betydning for deres læreproces i forbindelse med brug af podcast, herunder køn, alder, og 

herkomst. Læreprocesser drejer sig om, hvordan eleverne lærer, fx om de lytter til podcast i 

grupper, og hvilke undervisningsaktiviteter der ligger før og efter brugen af podcast.  

Undersøgelsen belyser følgende spørgsmål med underspørgsmål:  

- Hvordan fungerer podcast som læringsværktøj i undervisningen på 

erhvervsuddannelserne i forhold til elevernes læreprocesser og motivation for at 

lære?  

Herunder er følgende spørgsmål undersøgt:  

- Hvordan anvendes podcast i undervisningen på erhvervsuddannelserne?  

- Hvilke faktorer hos eleverne (køn, alder, herkomst, læringsstil og læseevne) har betydning 

for deres læreproces og deres motivation for at lære ved brug af podcast?  

- Hvordan har fleksibilitet i forbindelse med brug af podcast som læringsværktøj betydning 

for elevernes læreproces og deres motivation for at lære?  

 

Læsevejledning  

Notatet er opbygget således: Efter en kort præsentation af det indsamlede datamateriale, 

præsenteres projektets resultater, og der afsluttes med en sammenfatning og konklusion. Den 

travle læser kan gå direkte til ‘sammenfatning og konklusion’.  
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Dataindsamling  

Følgeforskningsprojektet blev gennemført i samspil med og som supplement til CIU’s 

Learning Factory, ’Learning Factory 131(LF13): Differentiering med film og podcast’ og 

projektet, ’Den didaktiske podcast2. Undersøgelsens empiriske materiale omfatter således 

casestudier fra skoler, der har deltaget i de to projekter.   

Hovedområde   Uddannelse   Niveau   

Fødevarer, jordbrug og oplevelser   

   

Gastronom   GF2  

Gastronom   Hovedforløb  

Kontor, handel og forretningsservice   Merkantil  GF2  

Omsorg, sundhed og pædagogik  Sosu   GF1   

Sosu- assistent   GF 2   

Teknologi, byggeri og transport  Træfagenes byggeuddannelse   GF 2   

Tabel 1: Oversigt over hovedområder og uddannelser. GF = grundforløb.  

 

Dataindsamlingen til den empiriske undersøgelse blev gennemført i 2021 på i alt fire 

erhvervsskoler og omfatter ni casestudier fordelt på nedenstående uddannelser, der 

repræsenterer de fire hovedområder i erhvervsuddannelserne (jf tabel 1). Casestudierne 

omfatter observation af undervisning med brug af podcast og efterfølgende interview med 

lærere og elever, der har deltaget i den observerede undervisning. Nedenfor ses en oversigt 

over dataindsamlingen:  

 

Type  Antal  

Observationer i klassen, når eleverne undervises med 

podcast  

8 observationer i alt  

Fokusgruppeinterview med 3-4 elever à 45-60 minutters 

varighed   

9 fokusgruppeinterview med 

eleverne (32 elever i alt)  

Individuelle interviews med forskellige elever jf. 

forskningsspørgsmål à 15-20 minutters varighed  

17 individuelle interview i alt  

Individuelle interview(s) med den eller de lærere, der har 

gennemført den observerede undervisning à 30-45 

minutters varighed  

10 lærerinterview i alt  

Tabel 2: Oversigt over dataindsamlingsmetoder og omfang.  

 
1 https://videnscenterportalen.dk/ciu/2020/10/23/learning-factory-13-differentiering-med-film-og-podcast/  
 
2 https://videnscenterportalen.dk/ciu/katalog/den-didaktiske-podcast/ 

https://videnscenterportalen.dk/ciu/2020/10/23/learning-factory-13-differentiering-med-film-og-podcast/
https://videnscenterportalen.dk/ciu/katalog/den-didaktiske-podcast/
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Med henblik på sparring på resultaterne fra den empiriske undersøgelse indgik deltagelse i LF 

13 som en del af projektet. Dette gav mulighed for løbende kontakt med praktikere og for at 

inspirere skolerne i videreudvikling af podcasts fx gennem fremlæggelse af delresultater fra 

undersøgelsen.  

Resultater  

På baggrund af vores analyse af lærernes og elevernes udsagn i interviewene har vi udledt 

tre temaer, som afspejler elevernes læreprocesser og har betydning for deres motivation for at 

lære ved brug af podcast. De tre temaer er ’fleksibilitet’, ’differentiering’ og ’kobling mellem 

teori og praksis’.   

Fleksibilitet  

Sammenlignet med andre digitale læringsværktøjer giver podcast mulighed for relativ stor 

fleksibilitet. Fleksibilitet drejer sig om tid og sted, idet eleverne kan lytte til podcast på alle tider 

af døgnet, og dermed ikke kun i skolen. Interviewene peger på to forhold relateret til 

fleksibilitet i tid og sted: Mulighed for at lære i eget tempo og mulighed for bevægelse.  

At lære i eget tempo  

Podcast giver mulighed for, at eleverne kan sætte deres eget tempo for læring, dog under 

forudsætning af, at de kan styre lytningen af podcasten selv (se nedenfor). Eleverne kan således 

lytte til podcasten igen og igen, eller de kan sætte lytningen på pause. Derfor er podcast ifølge 

eleverne velegnet til differentiering, således som denne tosprogede elev fx giver udtryk for:   

”Podcasten er rigtig god til tosprogede elever, fordi du har altid mulighed for at spole frem og tilbage i podcasten. 

Du kan også lytte til den flere gange, hvis du ikke kan forstå noget eller mangler noget info. Det kan man 

ikke gøre i klassen. Du kan ikke spørge en lærer 10 gange eller få læreren til at gentage tingene flere 

gange.” (tosproget elev, merkantil).  

Det samme udtrykkes af en voksenelev på en anden uddannelse:  

”Jeg lytter til podcasten tre eller fire gange, så jeg kan forstå, hvad de snakker om. Det kan være 

svært at følge med, når de fx taler hurtigt eller siger ord, jeg ikke kan forstå.” (Voksen tosprogede 

elev, sosu).  

Citaterne viser, at podcast kan lette læring og aflaste læreren. Eleverne kan lære i deres eget 

tempo, og lærerne slipper for at gentage det samme ord eller sætning. 

Bevægelse  

45 minutters bevægelse og motion pr. dag er et krav i Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser 

for 2019: (Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser 2019, § 19).  
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Podcast giver mulighed for at kombinere bevægelseskravet i undervisningen med læring. 

Muligheden for bevægelse hænger sammen med, at eleverne kan lytte til podcast mange 

forskellige steder i og uden for skolen og kombinere dette med andre aktiviteter, fx medens de 

går en tur eller er i fitness. Overordnet er lærerne begejstrede for muligheden for at kombinere 

bevægelse og læring:  

”Jeg er ret glad for bevægelse i undervisningen; podcast giver mig den mulighed, at det ikke bare er bevægelse for 

bevægelsen skyld, men at det har et fagligt sigte.” (lærer sosu).   

En anden lærer udtrykker, at podcasten har givet mulighed for afveksling i forbindelse med 

hjemsendelse af eleverne under corona:   

”Det er simpelthen for at få dem til at gå en tur. Når vi ser på deres webkamera, at de er under dynen, så er 

det med at få dem til at bevæge sig.” (lærer, merkantil).    

Elever, der har vanskeligt ved at sidde i klassen og fx lytte til læreren, udtrykker, at de motiveres 

for at lære gennem muligheden for fleksibilitet:  

”Jeg hader skole; jeg er ikke fan af skole, og det, at podcast kommer væk fra det der skole med at sidde på sin 

plads og papirer og alt muligt; det er spas.” (elev catering).  

Eleverne har ikke blot mulighed for at bevæge sig, medens de lytter til podcast, men de kan 

også kombinere dette med at løse en arbejdsopgave. Interviewene viser, at hovedparten af 

eleverne lærer bedst ved at udføre praktiske opgaver. Imidlertid viser datamaterialet ingen 

eksempler på, at eleverne har lyttet til podcast, medens de fx har arbejdet i værkstedet. Det 

fremgår kun som en idé hos nogle af eleverne:  

”Vi bruger for meget tid på at sidde stille. Bedre, hvis vi kunne høre podcast, samtidig med at vi laver noget 

andet, fx på værkstedet.” (elev tømrer)   

Der er til gengæld eksempler på, at eleverne uden for skolen laver aktiviteter, medens de lytter 

til podcast:   

”Jeg laver ofte mad eller går en tur for at fokusere på det, der sker i podcasten.” (elev sosu)   

Fleksibiliteten kan således styrke elevens evne til at koncentrere sig om læringen ved at give 

mulighed for at være aktiv i læreprocessen. Imidlertid peger resultaterne også på, at fleksibilitet 

kan have den modsatte indvirkning på koncentration.  

Fleksibilitet og koncentration  

Undersøgelsen viser, at fleksibilitet ikke nødvendigvis har positiv indvirkning på elevernes 

læreproces og læringsudbytte. Lærerne er således optagede af, hvordan eleverne kan fastholde 

koncentrationen, og det fremgår af interviewene, at nogle lærere er nødt til at begrænse 

mulighederne for fleksibiliteten, hvis de skal sikre, at eleverne lærer noget. Det fremgår fx i 

følgende citat, hvor læreren vælger at fjerne mulighederne for fleksibilitet, hvad angår tid og 
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sted. Således viste observationerne i tilknytning til interviewet, at eleverne skulle lytte til én 

fælles podcast i klassen.  

”Når jeg siger til eleverne, at de kan gå hjem og høre en ekstra podcast, er der lige nøjagtig nul procent, der har 

gjort det! Derfor lader jeg dem høre podcasten i klassen. Når jeg tager den fælles på klassen, ved jeg, at vi har 

det fælles udgangspunkt. Så vi får mere fagligt udbytte af det, end hvis de skulle lytte hjemmefra.” (lærer 

tømrer).  

Imidlertid har dette ifølge eleverne negativ indvirkning på deres koncentrationsevne og 

motivation, hvilket fremgår af følgende citater:  

”Når man bare sad, fungerer det ikke. Det ville have fungeret bedre, hvis vi skulle gå en tur rundt om 

bygningen.” (elev 2 tømrer).  

Det er for kedeligt bare at sidde i klassen og lytte, og en video eller film ville have været mere 

velegnet i den konkrete situation:  

”Når det er noget, du skal lære, er det fint at have en video. Der er ikke nogen steder, du kan kigge hen, når 

du bare skal lytte.” (elev 1 tømrer).  

Samme erfaring fremgår i en case fra sosu:  

”Det fungerer bedre, når man går en tur. Men, når vi er her på skolen, giver det ikke mening, for så kan vi 

lige så godt se en film.” (elev sosu).  

Læreren i samme case er ligeledes opmærksom på podcastens begrænsninger:   

”Det er faktisk meget svært at holde koncentrationen, fordi man ikke har noget at se på. Det ville sådan set 

være bedre at høre på en lærer, for så har de da noget at se på.” (lærer sosu).  

De interviewede peger således på, at valget af podcast som læringsværktøj har konsekvenser 

for, hvor læringen kan foregå. Podcast er velegnet, hvis eleverne samtidig kan blive stimulerede 

ved fx at gå en tur, vaske op eller arbejde i værkstedet. Muligheden for at kombinere med en 

aktivitet er således en af podcastens forcer. Endvidere er det fremgået ovenfor, at fleksibiliteten 

ved podcast i væsentlig udstrækning er betinget af, at eleverne selv kan tage ansvar for 

lytningen.   

Interviewene viser, at eleverne motiveres for at lære på grund af podcastens fleksible 

læringsmuligheder, men at ikke alle elever kan håndtere denne fleksibilitet. Undersøgelsen 

viser, at læreren typisk søger at løse dette ved at give eleverne nogle spørgsmål, de skal fokusere 

på, medens de lytter til podcasten.  

Interviewene viser sammenfattende om fleksibilitet, at fuldkommen frihed i forhold til tid og 

sted ikke altid er muligt. Selv om det ifølge både lærere og elever er vigtigt, at eleverne ikke 

bare sidder i klassen og lytter til podcast (for så ville en video være mere spændende), giver 

lærerne og eleverne også udtryk for, at der skal være en vis styring, for at eleverne rent faktisk 
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lærer noget. I den forbindelse peger undersøgelsen på, at den individuelle styring af, hvor lang 

tid og hvor mange gange eleven kan lytte til podcasten, kan have positiv indvirkning på 

læringen.   

 

Differentiering  

Som det er fremgået ovenfor, kan de fleksible muligheder i podcast-læringsværktøjet anvendes 

til at differentiere, fx ved at eleverne kan ’spole’ frem og tilbage på podcasten og lytte igen eller 

ved, at der skabes mulighed for bevægelse.   

Differentiering drejer sig om at tilrettelægge undervisning, der udfordrer eleverne i forhold til 

deres forudsætninger, herunder deres læringsstile. Læreren kan enten differentiere ved at 

anvende podcast som et alternativ eller afveksling til andre læringsformer, fx at eleverne lytter 

til podcast i stedet for at læse i en bog eller lytte til læreren. Eller læreren kan differentiere 

indholdet eller formen på selve podcasten, fx om podcasten alene har et fagligt faktuelt 

indhold, eller om den også indeholder erfaringer fra fx praksisser inden for erhvervet. I forhold 

til formen kan det fx dreje sig om, hvor lang podcasten er, eller om læreren bryder podcasten 

op for at veksle med andre undervisningsaktiviteter.   

Elevernes forudsætninger   

Undersøgelsen har blandt andet drejet sig om, hvilke forhold hos eleverne der har betydning 

for, om de er motiverede for at lytte til podcast.   

Interviewene viser, at det, der har betydning for elevernes læreproces i forbindelse med brug 

af podcast, er læringsstil, praksiserfaringer og faglige forudsætninger, herunder særligt 

læsefærdigheder.  

Læringsstil  

I undersøgelsen har eleverne været optaget af, om podcast som læringsværktøj passer til deres 

læringsstil eller ej. Fx siger en elev, der er glad for at læse:  

”Jeg synes egentlig, at det giver det samme som at læse.” (voksenelev, kvinde sosu).  

En anden elev på samme uddannelse lærer bedst gennem udførelse af praktiske opgaver og 

siger om at lytte til podcast:   

”Det er baggrundsstøj for mig, og jeg lærer ingenting; jeg skal have det i hænderne (…) Det med bare at sidde 

ned og lytte; det fungerer ikke for mig.” (voksenelev, kvinde sosu).  

Som det fremgår, er begge elever voksne og kvinder, men deres læringsstile er forskellige, og 

det har betydning for deres opfattelse af podcast som læringsværktøj.  

I forhold til læringsstil foretrækker de interviewede elever generelt at lære gennem praktiske 

opgaver eller i en kombination af læring af teori og praktiske opgaver. Som det er fremgået 
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ovenfor, er der i undersøgelsen imidlertid ingen eksempler på, at podcastens indhold lægger 

op til bevægelse eller til at løse praktiske arbejdsopgaver. Undersøgelsen viser, at podcast 

overvejende anvendes som erstatning eller alternativ til andre læringsformer. Det, podcasten 

typisk erstatter, er gennemgang af teoretisk viden fx i en lærebog eller af en lærer. Dette kan 

forklare, hvorfor elever, der lærer bedst ved at udføre praktiske arbejdsopgaver, ikke opfatter 

podcast som et nyttigt læringsværktøj. 

Praksiserfaringer  

Undersøgelsen har vist, at elevernes praksiserfaringer har betydning for deres tilgang til 

podcast. Elever, der har erfaring fra det erhverv, de er ved at uddanne sig til, hvilket især gælder 

for eleverne på sosu, er relativt negative over for brug af podcast. Kommentarerne fra disse 

elever drejer sig primært om, at de synes, at podcasten er useriøs. Fx siger en elev med 

praksiserfaring:   

”Det skal være vigtigt for mig, så jeg kan bruge det. For mig skal det være mere seriøst; podcasten er lidt for 

fjollet.” (voksenelev mand, sosu).  

Ifølge disse elever skal podcasten være kort og fokuseret:  

”Den skal starte lige på og hårdt og ikke alle mulige dikkedarer.” (voksenelev kvinde sosu)  

”Den skal være konkret og kun dreje sig om én ting; måske bare fem minutter.” (ung mandlig elev, sosu).   

Læreren er også opmærksom på, at indholdet af podcasten skal differentieres i forhold til 

praksiserfaringer:   

”De, der har meget praksiserfaring, og som har indsigt i deres egen formåen, kan godt nogle gange synes, at det 

er lidt overkill, at de skal høre en podcast, når emnet er gennemgået i klassen. For dem ville det måske være 

bedst at starte med en podcast som en feed-up.” (lærer sosu).  

Interviewene peger således på, at podcast godt kan anvendes til elever med praksiserfaringer, 

men differentieret med et andet indhold end til elever uden praksiserfaringer.   

Faglige forudsætninger  

På tværs af de undersøgte uddannelser er der generelt forskellige elevoplevelser af nytten af 

podcast. Ifølge lærerne er det vigtigt at være opmærksom på, om og hvordan podcast kan 

bruges i forhold til forskellige elevgrupper:  

”Det er ikke godt til særligt mange elever. De elever, der kan få noget ud af det, er dem, der er fagligt stærke, 

hvis de fx skal kunne lytte til fagsprog i 10 minutter. (…) Heroppe i klassen er der også rigtigt mange, der 

falder fra, og jeg skal styre meget for, at de kan få noget ud af det. Der kommer så meget information på 10 

minutter om emner, de ikke er inde i. Det er der mange, der ikke kan rumme (…) Hvis jeg skal bruge podcast 

igen, vil jeg bruge det som en teaser, som indgangsvinkel til et emne. Den hårde fagfaglighed kan godt tages ud, 

så det bare er gode historier, men så bliver det noget andet.”  (lærer tømrer).  
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Som det fremgår af citatet, er læreren optaget af, hvordan længde og indhold af podcasten skal 

differentieres i forhold til elevernes faglige forudsætninger. Læreren er bevidst om, at der er 

mange informationer på podcasten, og udfordringen er at differentiere i forhold til det faglige 

indhold. Han konkluderer, at det måske er bedst blot at anvende podcast som en slags 

opvarmning til et emne, men ”så bliver det noget andet”, som han siger.   

Elever med læsevanskeligheder opfatter podcast som et godt alternativ til at læse i en bog eller 

tekst. Selvom podcast er et godt alternativ, kan den også kombineres fx en tekst eller visuelle 

elementer: ”Jeg kan ikke stave til ordene, så jeg vil gerne kunne læse dem sammen med at lytte til podcast; 

det er sådan ordet lyder og staves; det kunne være godt” (tosproget elev, sosu).  

Som det fremgår af citatet, er det muligheden for at kombinere to læringsformer (læsning og 

podcast), der understøtter elevens læsning og forståelse. Dette synspunkt deles af elever, der 

er gode læsere, og som ikke mener, at podcasten er et nyttigt alternativ til en bog. Disse elever 

har forventninger om, at podcasten kan give en supplerende viden til teksterne og læreres 

tavleundervisning. Podcasten skal ifølge disse elever ikke erstatte eksisterende læringsformer, 

men supplere disse.   

Sammenfattende viser resultaterne om differentiering med brug af podcast, at det er vigtigt at 

have fokus på både podcastens indhold og form for at imødekomme forskellige 

elevforudsætninger. I forhold til indhold drejer de didaktiske overvejelser sig, om podcasten 

skal erstatte eller supplere indhold i andre dele af undervisningen. Endvidere om hvordan 

balancen skal være mellem det faglige teoretiske indhold, erfaringer fra praksis og elevernes 

aktive deltagelse, og endelig om, hvor mange emner, podcasten skal indeholde. I forhold til 

form drejer det sig væsentligst om, hvor lang podcasten skal være.  

Sammenhæng mellem teori og praksis  

At skabe sammenhæng mellem teori og praksis er både et centralt formål i erhvervsrettede 

uddannelser og en betydelig udfordring. Observationer og interview viser, at det er relativt 

almindeligt, at podcasten kombinerer faglig viden med ’stemmer’ fra praksis, hvor eleverne fx 

kan høre elever/lærlinge fortælle, hvordan de løser arbejdsopgaver og anvender teoretisk viden 

som led i dette. Interviewene viser, at eleverne (især elever uden erfaring fra praksis) sætter pris 

på at få indblik i praksis:  

”Det hele (indholdet på podcasten) er ikke faktabaseret, men også erfaringsbaseret. Derfor er den også en god 

oversigt over, hvordan sosu-verdenen kan være.” (elev, sosu).  

”Det er vildt godt, at der er nogle fagpersoner fra den virkelige verden, der udtaler sig, så man kan følge med i, 

hvad der sker derude.” (elev sosu).     
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Et centralt formål med at give eleverne indtryk fra praksis er, at de skal opleve relevansen af 

den teoretiske viden. Eleverne skal høre, at man har brug for denne viden for at kunne løse 

arbejdsopgaver i praksis; den teoretiske viden skal give mening. Dette er lykkedes fx i forhold 

til denne elev:   

”Vi har fx en situation med Bygma, som fortæller om det, vi har lært nu, og hvordan vi kan bruge det, når vi 

kommer ud. Det er meget rart, at man nogle gange kommer ud i virkeligheden, fordi når vi sidder med teorien 

i skolen, så tænker man, hvad skal jeg bruge den til? Men når vi hører, at teorien bruges i praksis, så vil man 

gerne lære det.” (elev merkantil).    

Podcasten kan således give et billede af, hvordan viden kan anvendes i praksis. Dette motiverer 

eleven for at lære teori. Læreren er også opmærksom på anvendelsesmuligheder:   

”Når vi har dem til eksamen i uddannelsesspecifikke fag, er det kompetencemål, der måles: Hvad skal jeg 

egentlig bruge al denne viden til? Dér er podcast god til at vise transfer af viden.” (lærer sosu).  

Et andet formål er at motivere eleverne til at deltage aktivt i undervisningen ved at blive 

inspireret til at inddrage egne erfaringer:  

”Det er vigtigt at få virkeligheden ind, når vi taler om det, eleverne har hørt på podcasten; at det ikke bliver 

alt for fag-fagligt. Jeg spørger, om de har oplevet noget derude, og jeg forsøger også at trække mig selv ind så 

meget som muligt, så jeg ikke bare er en underviser, men også en der har nogle erfaringer fra praksis.” (lærer 

tømrer).  

Ligeledes siger en lærer fra sosu:  

”I forhold til fx rehabilitering kan podcasten bruges til at tale om, hvordan der er i oplæringen. Sosu-hjælperen 

på podcasten giver et billede af, hvad man skal kunne gøre i praksis. Dette kan give anledning til, at eleverne 

stiller spørgsmål fx om, hvilke kompetencer de har, og om nogen hjælper dem derude, hvis de ikke har 

kompetencerne.” (lærer, sosu).    

Podcast opfattes således som et værktøj, der kan bryde den traditionelle fag-faglige 

undervisning og gøre undervisningen mere nærværende for eleverne ved at skabe 

sammenhæng mellem teori og praktiske handlinger. Samtidig fremgår det i citaterne fra 

lærerne, at de anvender podcasten som udgangspunkt for en drøftelse i klassen, og at det er 

vigtigt at kombinere podcasten med lærerens og elevernes erfaringer.  

Podcast kan ikke stå alene  

Interviewene og observationerne har givet forskellige eksempler på, hvordan podcast kan 

kombineres med andre undervisningsaktiviteter. Eleverne lægger vægt på dette. Ifølge eleverne 

er podcast et godt supplement, som skaber variation i undervisningen, men podcast kan ikke 

stå alene. At skabe variation i undervisningen er en vigtig del af elevernes læringsproces og 

deres motivation for at lære:   
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”Ja, det er meget fint at have podcast som et supplement, men at have podcasts straight out, så er det ikke lige 

det bedste. Små variationer er fint.” (elev, merkantil).  

Det samme udtrykkes af en elev på sosu:   

”Vi har haft 5-6 podcast; forløbet har kørt et stykke tid. Jeg synes, at podcasten har været relevant 

i forhold til emnerne. Et godt supplement til teksterne.” (elev, sosu)  

Undersøgelsen viser, at en kombination af flere forskellige undervisningsaktiviteter, hvor 

podcast indgår, giver eleverne mulighed for fx at koble teori og praksis. Fx er eleverne på 

gastronomuddannelsen tilfredse med, at læreren kombinerer, at elever skal smage på oste, med 

at de skal lytte til eksperter beskrive disse smage:   

”Jeg synes, at det er en spændende måde at lære det på. Det er mere spændende end en bog. Vigtigt 

at vi også smager, for læringen bliver mere intens.” (elev gastronom).  

Et andet eksempel er fra den merkantile uddannelse, hvor det ifølge eleverne ikke er nok at 

lytte til en podcast om fx ERP-systemer3. En elev giver sit bud på, hvordan en podcast om 

ERP-systemer kan kombineres med en anden undervisningsaktivitet:  

”Den teoretiske viden, vi får i podcasten, skal kombineres med praksisviden. Man kan fx efter at 

have lyttet til podcasten om ERP-systemer gå ind i E-conomics og prøve at lave en faktura. Det vil 

være nemmere at forstå, hvad et ERP-system er, hvis man kobler det til at arbejde i et program.” 

(elev, merkantil).  

Eksemplerne viser sammenfattende, at podcast fungerer bedst som et supplement til andre 

undervisningsaktiviteter frem for at erstatte disse.  
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Sammenfatning og konklusion  

Udgangspunktet for undersøgelsen af brug af podcast som læringsværktøj i erhvervsuddannelserne 

har været, at medens der er relativt megen forskning i læringsmæssige og didaktiske perspektiver 

på brug af andre digitale læringsværktøjer i erhvervsuddannelserne, er der ikke forskning om 

podcast som læringsværktøj i disse uddannelser. Undersøgelsen har drejet sig om følgende 

spørgsmål:  

Hvordan fungerer podcast som læringsværktøj i undervisningen på erhvervsuddannelserne i 

forhold til elevernes læreprocesser og motivation for at lære? Herunder er følgende spørgsmål 

undersøgt:  

• Hvordan anvendes podcast i undervisningen på erhvervsuddannelserne?  

• Hvilke faktorer hos eleverne (køn, alder, herkomst, læringsstil og læseevne) har betydning 

for deres læreproces og deres motivation for at lære ved brug af podcast?  

• Hvordan har fleksibilitet i forbindelse med brug af podcast som læringsværktøj betydning 

for elevernes læreproces og deres motivation for at lære?  

 

Undersøgelsen viser, at podcast er et brugbart værktøj, der kan understøtte læreprocesser og 

motivere for læring. Dog har elever og lærere såvel positive som mindre positive erfaringer med 

værktøjet.   

Podcast anvendes i erhvervsuddannelserne som enten et alternativ til fx at læse en tekst i en lærebog 

eller til lytte til læreren eller som et supplement til andre undervisningsaktiviteter. Undersøgelsen 

viser, at podcast i to betydninger ikke kan stå alene. Dels fungerer podcast bedst som supplement 

til og i sammenhæng med andre undervisningsaktiviteter. Dels kan podcast ikke erstatte læreren. 

Der er således brug for, at læreren understøtter elevernes læreprocesser i forbindelse med brug af 

podcast.  

Fleksibilitet i forbindelse med brug af podcast drejer sig om, at eleverne kan lave noget, fx udføre 

en arbejdsopgave eller bevæge sig, medens de lytter til podcast. Undersøgelsen viser, at denne 

fleksibilitet, der går hånd i hånd med, at eleverne kan tage ansvar for egen læring, kan være 

vanskelig at forene med, at eleverne opnår et ønsket læringsudbytte. Derfor er der i videreudvikling 

af podcast som læringsværktøj brug for didaktiske overvejelser over, hvordan man kan forene 

mulighederne for fleksibilitet med sikring af elevernes læringsudbytte. I den forbindelse har 

undersøgelsen ikke vist eksempler på, at podcast anvendes som led i udførelse af opgaver på 

uddannelserne. På baggrund af undersøgelsen kan det overvejes, om podcast kan anvendes på 

denne måde?   

Interviewundersøgelsen peger på, at elevernes køn, alder og herkomst ikke har betydning for deres 

motivation for at lære med brug af podcast. Dette bør dog testes i et større empirisk materiale. De 

forhold, der har betydning, er elevernes læringsstile, hvor podcast ikke nødvendigvis er et godt 
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læringsværktøj for elever, der foretrækker at lære ved at læse og ej heller nødvendigvis for elever, 

der lærer godt gennem udførelse af praktiske arbejdsopgaver. Til gengæld kan podcast være 

velegnet til elever med læsevanskeligheder eller vanskeligheder med at forstå det danske sprog, fx 

tosprogede elever. Dog viser undersøgelsen, at podcast med fordel bør anvendes i samspil med 

andre læringsaktiviteter fx i samspil med at læse ord i en tekst. Podcasten skal suppleres med 

undervisningsaktiviteter, der sikrer, at eleverne forstår det, de har hørt på podcasten. Derudover 

peger undersøgelsen på, at indholdet af podcasten skal differentieres i forhold til både elevernes 

praksiserfaringer og deres faglige forudsætninger.  

Ved undersøgelsens gennemførelse er der relativt få erfaringer med, hvordan podcast fungerer 

som læringsværktøj i erhvervsuddannelserne. Videre udvikling af og forskning i brug af podcast 

som læringsværktøj kan følgelig sætte fokus på didaktik. Det vil sige udvikle viden om, til hvilke 

læringsmål og i samspil med hvilke læringsaktiviteter og i forhold til hvilke elevforudsætninger 

podcast er velegnet.  

 

 

 


