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PIM – Moment Ljud 

Materialet finns samlat på http://www.mbke.se 

Nivå 2 - Kommunicera – Bild – Ljud – Presentera - Planera 

Ljud A Spela in och spela upp 

Ljud finns alltid omkring oss. Skulle vi hamna i ett totalt 
ljudisolerat rum skulle många uppleva det som ganska obehagligt. 
Att använda ljud, till exempel sin röst för att kommunicera, är 
centralt i vår kultur. Faktiskt är det ju så att det första vi människor 
gör när vi föds är att skrika. 
  
Språket är ett viktigt verktyg för att förklara, fråga och förstå. Att spela in och dokumentera 
språklig utveckling kan vara ett värdefullt verktyg. Datorn är ett utmärkt redskap att spela in, 
strukturera och bevara det inspelade materialet i bra kvalité under en längre period. 
 
Men hur spelar man in?  Förutom mikrofon går det att till datorn 
överföra ljud och musik från kassettbandspelare, skivspelare, MP3-
spelare andra ljudkällor. Det är även möjligt att spela in den musik 
som kommer från datorn. Du kan spela in samtidigt som du lyssnar 
på något som kommer ur datorns högtalare utan mikrofon. Allt ljud 
från Internet går också att spela in. Vad ska man då göra med allt 
ljud? Ja, förutom att bränna en Music-cd, kan man göra spännande 
barnsagor och bildspel med musik, radioteater, radioprogram, 
filmmusik, med mera. Dessutom är det lätt att klippa och klistra i 
musiken, att lägga på effekter, att slå ihop olika ljud med varandra 
och att ändra tonhöjd utan att hastigheten ändras. Möjligheterna är 
många. Vi ska titta på några av dem. 

1 Lyssna på ljud 
För att kunna lyssna på ljud och musik i datorn krävs ett 
eller flera program, beroende på i vilka format som ljuden 
är inspelade i. När man installerar Windows 
operativsystem följer programmet Windows Media 
Player med.  
Några andra vanliga program som används är Real 
Player och Quicktime. Förutom dessa tre finns en uppsjö 
av andra program att ladda hem gratis från Internet. 
Dessa program kan spela upp de flesta vanligaste ljudformaten på Internet. Några format är 
dock knutna till speciella program, till exempel är det nästan bara Real Player som kan spela 
upp .ra- och .rm-format. Det kan vara bra att känna till det finns olika format för olika 
program om det inte fungerar när du till exempel vill lyssna på nyheterna på Sveriges radio 
över Internet.  
Vad du ska tänka på om du installerar mediespelare, är att de gärna vill ”ta över” och spela de 
flesta ljudformat. Resultatet kan bli att det nyinstallerade programmet spelar upp musiken 
istället för det program du är van vid. Det kan kännas irriterande då man äntligen har lärt sig 
hur det första programmet fungerar. Var därför observant vid installationen av en ny 
mediespelare. 
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2 Ljudinställningar 
Innan du börjar spela in ska du ansluta mikrofonen till ljudkortet på datorn. Det finns billiga 
och nätta mikrofoner för 50-100 kr. 
Berätta i affären att du ska ansluta 
mikrofonen till en dator så att du får rätt 
kontakt. På en stationär dator sitter 
ljudkortet och mikrofonkontakten nästan 
alltid på datorns baksida. Uttaget för 
mikrofon på ljudkortet brukar ha en liten 
mikrofon instansad ovanför. Ett vanligt 
ljudkort kan se ut så här: 
 
Blir det för svagt? Ställ in mikrofonförstärkning 
Som regel behöver enklare mikrofoner en förstärkning av signalen för att ge ett bra 
inspelningsresultat. Utan förstärkning kan inspelningen tyvärr bli helt ohörbar. Denna 
funktion finns inbyggt operativsystemet. Mikrofonförstärkningen ställer man in via 
kontrollpanelen. I Windows XP gör du så här:  

1. Klicka på Start 
2. Välj Kontrollpanelen 
3. Dubbelklicka på Ljud och ljudenheter 
4. Bocka i rutan Visa volymikonen i Aktivitetsfältet 
5. Välj fliken Ljudenheter 
6. Vid Inspelning av ljud – välj Volym 
7. Klicka på Avancerat. (Syns inte Avancerat så klicka först på Alternativ -Avancerade 

kontroller så får du fram Avancerat. ) 
8. Bocka i rutan Mikrofonförstärkning (Det kan även stå MIC Boost eller liknande) 
9. Stäng det översta fönstret. 
10. Bocka för Mikrofon för att välja den som källa  

Stäng alla fönster. 

Ta som vana att göra en kort testinspelning när du använder en ny dator eller mikrofon och 
prova både med och utan mikrofonförstärkning så minskar du risken för misslyckade 
inspelningar. 

3 Ljudinspelaren 

Du ska nu göra en inspelning i programmet Windows Ljudinspelare. Det är ett litet 
inspelningsprogram som ingår i Windows. Först ska du se till att datorns högtalare är på.  

Om du läst föregående avsnitt om mikrofonförstärkning och gjort de inställningar jag 
gick igenom där så ska du ha en ikon för datorns högtalare nederst till höger på 

skärmen.  

Har du många ikoner nederst till höger kanske du först måste klicka på pilen för att 
se alla dolda ikoner. 

Klicka på högtalarikonen. Se till att rutan Ljud av inte är förbockad och att reglaget 
står ganska långt upp som på bilden. Nu ska du starta Ljudinspelaren.  

Leta dig fram till programmet och starta det.  
Gör så här:  

1. Klicka på Start  
2. Välj Alla program  
3. Välj Tillbehör  
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4. Klicka på mappen Underhållning  
5. Välj Ljudinspelaren 

Utan att titta närmare på programmet så prövar vi att 
spela in med en gång. Se till att mikrofonen är ansluten. 
Avståndet till mikrofonen ska vara runt 20 - 30 cm. 
Klicka på den röda inspelningsknappen till höger i 
programmet. Börja prata. Inspelningen i programmet är 
begränsad till max 60 sekunder. Stäng av med knappen 
till vänster om inspelningsknappen när du är klar. 
Medan du pratar kan du se hur ljudvågorna ritas upp på 
den gröna ljudlinjen. Vill du fortsätta inspelningen efter 
60 sekunder? Varje gång du klickar på den röda 
inspelningsknappen igen, så får du 60 sekunder till att 
spela in på. Dess läggs efter de första 60 sekunderna i 
ljudspåret.  

Använd mikrofonen på rätt sätt 
Lika viktigt som att göra rätt inställningar för inspelning i olika inspelningsprogram är det att 
placera mikrofonen rätt i förhållande till munnen. Håller man mikrofonen för nära och rakt 
framför munnen finns risk för att vissa ljud blir för starka och att ljudvågorna "slår i taket". 
Andning och suckar liksom konsonanter som "p", "b", och "t" orsakar ibland blås- eller 
puffljud som man bör undvika. Ha därför mikrofonen på 20-30 centimeters avstånd. Får du 
blåsljud, placera mikrofonen lite vid sidan av munnen. Pröva dig fram.   

Ställ in inspelningsnivån i Ljudinspelaren 
Lyssna på inspelningen. Grundinställningen för ljudkvalitén 
ska ge ett godtagbart resultat och de gröna ljudvågorna ska 
vara lagom höga som på bilden ovan. 

Låter det inte bra är antagligen mikrofoninställningen fel. Är 
inspelningen för svag? Det kanske inte hörs något alls? 
(Vissa mikrofoner har on/off-knapp). Kanske är den för hög 
och "går i taket”?  

Gör så här: 
Klicka på Redigera och välj Ljudegenskaper.  

Vid Inspelning av ljud – klicka på 
knappen Volym.  

Se till att rutan Välj för mikrofon är 
ikryssad.  

Klicka och dra i reglaget för mikrofon 
upp eller ner för rätt ljudstyrka på 
inspelningen. (Du kan ha detta fönster 
uppe samtidigt som du arbetar i 

Ljudinspelaren). 
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Pröva att spela in igen. Glöm inte att spara när du 
är nöjd. Klicka på Arkiv - Spara. 

 

4 Redigera ljudet 

I Ljudspelaren kan du göra några enkla redigeringar. Du kan klippa bort ljud i början eller i 
slutet av inspelningen, du kan ändra hastighet, spela ljudet baklänges och även lägga på ett 
eko. (När det gäller effekten eko har du ingen ångra-funktion. Spara eller kopiera därför ljudet 
och testa sedan att lägga på eko på din inspelning).  

Gör nu en enkel inspelning med lite tystnad i 
början. Denna tystnad ska du sedan ta bort.  

Dra i det vågräta reglaget (markerat i bilden) till 
rätt position. 

Gå till menyn Redigera och välj Ta bort före 
aktuell position. Detta är ett enkelt sätt att ta 
bort oönskat material från början eller slutet av 
en inspelning. Det går dock inte att radera i 
mitten av en inspelning med Ljudinspelaren.  

Kopiera och klistra in i Word 
Funktionen Kopiera i menyn Redigera erbjuder några intressanta fördelar:  

a. Om du vill pröva olika effekter kan du välja att kopiera din inspelning. När du vill ha 
tillbaka ”originalet”, klickar du bara på Arkiv - Nytt och väljer sedan Redigera - Infoga 
urklipp.  

b. Välj att kopiera din inspelning med Redigera - 
Kopiera. Starta sedan Word eller annat Office-
program. Sätt markören på lämpligt ställe i texten 
och välj Redigera - Klistra in. En högtalarikon 
blir inklippt i texten. När du dubbelklickar på 
ikonen spelas din inspelning upp. Den sparas 
också med Worddokumentet som kan skickas som 
bilaga till e-post. 

Vad säger att man bara kan ha med text och bild i 
ett Worddokument?  

Spara i annat format än wav  
Wav som är en förkortning av "wave" är det vanligaste ljudformatet i Windows. När du sparar 
din inspelning sparas den automatiskt i formatet wav. Har du ont om utrymme på din 
hårddisk, eller vill skicka inspelningen över Internet, kan det vara en bra idé att spara 
inspelningen i ett komprimerat format, exempelvis mp3. Om filen sparas i mp3-format blir 
filen 7 -12 gånger mindre i storlek och går snabbare att skicka över nätet. Hur man 
konverterar till mp3-format kommer vi till lite senare. 

5 Spela in i Audacity 

Audacity (eng. ådä´siti,)- djärvhet, fräckhet -är ett gratis ljudredigeringsprogram, som 
gör det möjligt att spela in och mixa olika ljud- och musikspår. Börja med att starta 

Audacity. Följ sedan instruktionerna. Siffrorna inom parentes återfinner du i bilden nedan.  
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Börja med att klicka och välj 44100 Hz (44 khz) (se 
siffra 1 i bilden) 

Se till att Mikrofon är vald bland de ljudkällor man kan 
välja (2). Till vänster om ordet "Mikrofon” hittar du 
reglaget för inspelningsvolymen (3). Blir inspelningen 
för svag eller för stark, kan du dra reglaget i sidled för 
att rätta till det. 

Du ställer in inspelningsnivån samtidigt som du spelar 
in. Det går tyvärr inte att ställa Audacity i pausläge och 
göra lämpliga inställningar. Gör en provinspelning innan du gör den riktiga inspelningen.  

Starta inspelningen genom att klicka på den röda inspelningsknappen (4), eller tryck R på 
tangentbordet. Börja prata i mikrofonen. Avståndet till mikrofonen bör vara 20-30 
centimeter. Audacity ritar upp ljudet digitalt. (Du ser inspelningsnivån på mätarpanelen i rött 
överst till höger, samtidigt som du spelar in). 

För att stanna inspelningen, klicka på gula stoppknappen (5) eller tryck S på tangentbordet. 

För att lyssna, klicka på den gröna knappen (6). 

För att justera volymen till högtalaren, flytta volymreglaget (7) i sidled. 

Ser du inte mätarpanelen? 
Ibland kan det hända att mätarpanelen inte är 
framme (se bild till höger.) 
Ser du inte den går du till Arkiv - Inställningar, 
klickar på fliken Gränssnitt och bockar för 
Använd mätarpanel. Klicka Ok.  

Spara i Audacity 
När du är klar med din ljudfil måste du välja Arkiv - Exportera som wav. Ge filen ett namn 
och lägg den på din dator så har du en färdig .wav-fil. Väljer du att spara som vanligt med 
Arkiv - Spara får du ingen färdig ljudfil utan en projektfil som bara kan användas i Audacity. 
Detta använder du bara om du arbetar med flera ljudfiler på en gång eller tänker redigera 
mycket i din ljudfil och först när du är klar exportera till wav. Är din dator rätt konfigurerad 
för att kunna spara ljud i mp3-format, kan du också välja att Exportera som mp3. Då kan du 
både spela ljudfilen på datorn och i vilken mp3-spelare som helst. Läs hur du konfigurerar 
Audacity för detta i avsnittet Programvaror i PIM som du hittar på PIMs startsida. 

Spela in ljud från datorn 
Det mesta av ljud som kommer inifrån datorn 
kan man spela in, vare sig du lyssnar på en 
CD, midi-filer eller strömmande ljud (Real 
Audio-filer, mm). I Audacity spelar du in detta 
ljud, genom att istället för Mikrofon 
(2) välja Stereo Mixer (bild nedan) och klicka 
på den röda inspelningsknappen (4).  

Beroende på vilket ljudkort man använder, kan det istället för "Stereo mixer" stå What U hear 
eller Wave - utgångsmix eller liknande. Hittar du inget av alternativen får du pröva dig fram. 
 Ljudet blir digitalt och kan sedan redigeras i Audacity. När du är klar, kan du använda ljudet i 
lämplig programvara som PowerPoint, till radioprogram eller på annat sätt, men tänk på 
upphovsrätten. Allt ljud är inte gratis. 

Hittar du inte Stereo Mixer? 
Finns inte Stereo Mixer som val i dropdown-menyn? Följ instruktionerna för hur du ställer in 
mikrofon-förstärkning. Istället för att klicka på knappen Avancerat, välj Alternativ överst t.v. 
och Egenskaper. Välj Inspelning och kryssa i rutan för Stereo Mixer. Välj OK. Klart!  
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OBS! Om du använder operativsystemet Vista går det dessvärre inte att välja Stereo mixer.  

 

 

 

 

6 Redigering i Audacity 

I det här avsnittet kommer vi att använda två av 
Audacitys verktyg. Du finner dem längst upp till 
vänster i programfönstret och du kan se vilket 
som är vilket genom att föra muspekaren över 
dem. Det första vi ska använda är 
zoomningsverktyget och det andra är 
markeringsverktyget.  

Om zoomningsverktyget är markerat och du klickar i ett ljudspår med vänster musknapp så 
zoomas ljudspåret in. Om du i stället klickar med höger musknapp så zoomas ljudspåret ut. 
Vill du markera något i ljudspåret så får du i stället se till att markeringsverktyget är markerat. 
Om inspelningen fortsätter längre än vad som får plats att visas i programfönstret, ser man 
inte hur lång inspelningen blir. Däremot ser man att rullningslisten (bild nedan) i 
programfönstrets nederkant ändras under inspelningens gång. Nu ska vi se hur lång 
inspelningen är i sekunder. Det gör du genom att Gå till menyn Visa. Välj Anpassa till fönster 
så får hela ljudspåret plats i fönstret och du kan se hur långt det är. På tidslinjalen kan man då 
se att inspelningen är drygt 50 sekunder lång 

För att kunna arbeta med dina ljudspår så underlättar det om du kan orientera dig i ljudspåret. 
Du kan, som jag nämnde ovan, zooma in och ut 
om zoomningsverktyget är markerat, men det 
går också att göra genom att klicka på någon av 
de inringade ikonerna på bilden till höger.  

Om du vill förflytta dig fram eller 
tillbaka i ljudspåret så använder du 
rullningslisten. Ta tag i listen och dra åt 
höger eller vänster. Vill du återigen se 
hela ljudspåret så går du upp i 
Visamenyn och väljer Anpassa till 
fönster.  

Markera och klippa ett avsnitt  
Lyssna dig fram till det avsnitt som du vill ta bort eller redigera på annat sätt. Zooma in med 
zoomningsverktyget så du kan avgränsa och markera det avsnitt du vill redigera.  

Välj markeringsverktyget och klicka och dra, så markeras 
avsnittet med grått. Genom att klicka på Spela (eller tryck 
mellanslag) så spelas bara själva markeringen upp. 

Nu går det att göra en mängd olika förändringar med 
markeringen. Men vi väljer att bara klippa bort det markerade 
avsnittet. Gå till Redigera och välj Klipp ut. 
Om du gör någon förändring som du inte är nöjd med kan du 
alltid gå upp i Redigeramenyn och välja Ångra. I Audacity kan du ångra i flera led, inte bara 
det senaste du gjorde. 
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Flytta eller kopiera ett avsnitt 
Förutom att klippa bort delar av inspelningen, kan det ibland vara praktiskt att kunna flytta 
om i inspelningen. Markera ett avsnitt, genom att klicka och dra med markeringsverktyget. 
Vill du flytta avsnittet till en annan del av inspelningen, välj Redigera och Klipp ut. Sätt dit 
“strecket” med markeringsverktyget på en annan lämplig plats i inspelningen och klistra in 
avsnittet med Redigera - Klistra in. Vill du kopiera, välj Redigera - Kopiera. 

Övning  

LJUD A - Spela in och spela upp 

 


