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Poddar – Podcast - Poddsändningar
Poddsändning, poddradio eller bara podd (engelska: podcast eller podcasting) är en metod att
publicera (och för lyssnaren att prenumerera på) ljudfiler via Internet. Ordet "podcasting" är en
sammanslagning av pod (syftande på mediaspelaren Ipod) och engelskans broadcast (motsvaras av
svenska termen rundradiosändning). Ännu finns ingen helt adekvat svensk term för företeelsen, utan
det engelska uttrycket används i allmänhet i Sverige. Sveriges Radios ljudfiler man kan lyssna på i
efterhand är poddar (poddradiosändningar). För att lyssna på poddar behöver man en Podcast-app i
sin mobil eller surfplatta. Det finns många olika podd-appar.

Podcast-appar
•
•
•
•
•
•

Sveriges Radio (sr.se)
Google Podcasts (android)
Podcast Addict (android)
Acast Podcast Player (android + iPhone/iPad)
iPAD, iPhone har en inbyggd app Podcaster.
Det går även att lyssna på poddar via iTunes och Spotify

Exempel på poddar
•
•

Podcasts.nu: https://podcasts.nu/poddar
Seniorpodden: https://poddtoppen.se/podcast/1228177409/seniorpodden

Värvet
Prata till punkt
Drivet
Sveriges 20 roligaste
Söndagsintervjun
Elving möter
Morgonpasset-gästen
Mordpodden
Rättegångspodden
Svenska mordhistorier
Staden
Historiepodden
Myter & mysterier
Bildningspodden
Läkarpodden
Framgångspodden

Intervjuer där intervjupersonerna får tala till punkt
Ärkebiskopens pod
Intervjuer med framgångsrika kvinnor
Intervjuer med olika svenska komiker
Intervjuer i radions P1 på söndagar kl 8.
Intervjuer med personer som annars inte brukar yttra sig
Intervjuer från radions program Morgonpasset i P3
Uppseendeväckande mord diskuteras
Riktiga ljudupptagningar från förhör
Uppseendeväckande mord rund om i Sverige
Samtal om svenska städer
Historielärare diskuterar viktiga händelser i historien
Samtal om det övernaturliga
Forskare intervjuas om olika ämnen
Samtal om sjukdomar från TV4 med Tilde de Paula o. Mikael Sandström
Framgångsrika människor berättar

För övrigt finns spelpoddar, humorpoddar, sportpoddar, nyhetspoddar, teknikpoddar m.m.
Poddar streamas vanligen men det går att ladda ner dem och lyssna på offline. Då tar det ganska
mycket utrymme i din mobil.
Gör så här i mobilen/surfplattan
•
•

Ladda ner och installera en podd-app.
Öppna podd-appen och sök inuti denna på någon pod som kan tänkas intressera dig.
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Gör så här i datorn
Sök i webbläsaren på önskad podcast och skriv ordet podd eller podcast efter sökordet om det inte
ingår i sökordet, t.ex. Staden podd, Humorpodden. Då kommer det upp länkar till olika poddar som
du kan klicka på.
Leta fram en pod
Börja gärna med att installera Sveriges Radios app (sr.se). Starta appen, klicka på förstoringsglaset
längst ner, välj Program t.ex. P1 och bläddra fram till Sommar och vinter i P1 så kan du lysnna på
gamla Sommarprogram.
Efter detta kan du installera appen Podcast Addict och söka upp t.ex. Värvet och bläddra fram bland
579 avsnitt för att se om du hittar något intressant samtal att lyssna på.
Ärkebiskopen Antje Jackelén har en pod som heter Prata till punkt där det finns 43 avsnitt med
intervjuer av alla möjliga människor, politiker, idrottsmän m.fl. Sök på Prata till punkt i appen Podcast
Addict och leta bland intervjuerna.
Har du väl fått kläm på hur man hittar och lyssnar på en pod behöver du aldrig ha långtråkigt. Det
finns hur många poddar som helst. Några finns listade i tabellen ovan.
Lycka till!

