
 

Der findes mange forskellige typer software til at optage og redigere podcast. Et gratis stykke software, som er let at anvende og som dækker 
nybegynderens behov, er Audacity. Du kan anvende Audacity til at redigere og optage med. Denne vejledning guider dig i, at redigere i Audacity som 
et separat Handout. 
 

 
Sådan gør du: 
 
1)  
Først skal du downloade Audacity til din computer, dette kan gøres på 
nedenstående link: 
Audacity til Windows: 
https://www.audacityteam.org/download/windows/  

Audacity til Apple:  
https://www.audacityteam.org/download/mac/  

 

2)  
Har du en USB-mikrofon, kan du tilslutte den til din computer og 
optage gennem programmet Audacity. Efter du har tilsluttet en 
mikrofon til din computer, skal du i Audacity sørge for at netop 
denne mikrofon er valgt som din ’input-enhed’. Klik på scroll-down 
menuen til højre for mikrofon symbolet og vælg din enhed. Hvis 
mikrofonen ikke dukker op, så sørg for den er korrekt tilsluttet og er 
tændt. 
 

 
Lige nu står programmet på “Built-in Microphone”. 
 

3)  
Til at optage anbefales at benytte kanalen ’1 (Mono)’ til at opfange 
lyden. Vælger du stereo kan du risikere, at lyden kun kommer ud af 
ét øre (denne funktion findes efter mikrofon-funktionen).  

 
 

http://educate.au.dk/it-i-undervisningen/  
 

https://www.audacityteam.org/download/windows/
https://www.audacityteam.org/download/mac/


 

Ønsker du at give modtageren en mulighed for at kunne skabe en 
orientering i rummet kan du dog vælge stereo. Dette er dog 
sjældent nødvendigt i interviewsituationer eller andre 
undervisningssammenhænge.  
 

4)  
Når dine indstillinger er gjort klar til brug, kan du lave en optagelse 
ved at trykke på ’optage-knappen’ (rød cirkel). Test først lyden og 

juster volumen,så den ikke bliver for lav eller høj. For høj volumen 
kan give en del baggrundsstøj i dine optagelser. Når du begynder 
din optagelse, vil lyden dukke op i form af waveforms. Hvis de 
peaks, der optræder i denne waveform, krydser de ydre grænser, er 
lyden for høj. I dette tilfælde kan du risikere at lyden forvrænges. 
Lyden er for lav, hvis disse peaks er små og svære at få øje på. 
Ønsker du at justere lydniveauet, gør du det ved siden af symbolet 
for mikrofonen (se rød pil).  

 

 

http://educate.au.dk/it-i-undervisningen/  
 


