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Skapa en film med berättarröst av en Powerpointpresentation 
 

I denna instruktion får du lära dig hur du kan skapa en film från en Powerpointpresentation. 

Du kommer att kunna: 

• Gör en inspelning av din presentation med animeringar och övergångar 
• Möjlighet att bädda in inspelning med webbkamera på din presentation 
• Spela in ljud på respektive slide (och även ta om ljud för respektive slide) 
• Använda Powerpoints anteckningar för att skapa stödord/manus 
• Exportera presentationen till en film som innehåller animeringar, ljud och illustrationer 

 

Se även hur du gör här: https://youtu.be/V1IIdhMfrSM 

 

 

  

https://youtu.be/V1IIdhMfrSM
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Gör så här 
1. Skapa din presentation i Powerpoint och spara (eller återanvänd en gammal presentation) 
2. Klicka på Arkiv > Exportera > Skapa en video 
3. Kvalitén kan med fördel vara enligt standardinställning ”Full HD (1080p)”  
4. Klicka ned underliggande menyn (se nedan bild) och välj ”Spela in tidsinställningar och 

berättarröst” 

 
5. Du hamnar i inspelningsläget där du kan klicka på ”Spela in” för att lägga till ljud och 

illustrationer med penn-verktygen till din presentation. 

 
”Inspelningsfönster” 

- Animationer och övergångar visas på samma sätt som när du presenterar en vanlig ppt. 
- Använd piltangenterna för att starta animationer eller växla slide. 
- Du kan pausa inspelningen. 
- Ljudinspelningar och illustrationer sparas automatiskt till varje slide – och kan också 

rensas bort under ”Rensa”-menyn. 
- Använd ”Spela upp igen”-knappen för att kontrollera din inspelning.Aktivera 

webbkameran nere till höger vid behov. 
 
Tips 1: Använd gärna ett headset när du spelar in för att få bättre ljudkvalitet. 
Tips 2: Tala inte mellan slide-övergångarna. 
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6. När du är klar kan du klicka på ”Spela upp igen”-knappen och kontrollera hur 
inspelningen blev. 

7. Stäng inspelningsfönstret. 
8. Klicka på ”Skapa video” och välj var filmfilen ska sparas och klicka på ”Spara”.  

 
9. Om du sedan sparar Powerpointpresentationen så kommer ljudfilerna sparas 

automatiskt.  
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