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Optag drama med Audacity
Der er i denne opgave fokus på både skriftlighed
og mundtlighed.
Eleverne skal først skrive et kort dramamanuskript og derefter optage scenerne.
Eleverne agerer ”voice actors” og skal også
overveje lydeffekter og evt. baggrundsmusik.

Som noget nyt
i 2013 kan du på
pspraktisksprog.dk
se en videovejledning i
brugen af Audacity.

Lydoptagelse og -redigering foregår i Audacity,
et helt gratis lydstudie.
Når dramaet er optaget og færdigredigeret,
kan det publiceres via fx Skoletube.

Teknisk guide
1 	Start med at finde lydeffekter og baggrundslyde på freesound.org/search/
	Klik på creative commons under licenses i højre spalte.
2 	Nu skal der optages i Audacity. Programmet er gratis og hentes på
audacity.sourceforge.net
3 Start med at optage dialog og replikker. Optag en replik/dialog ad gangen og gem dem.
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4 	Tilpas nu lydoptagelsen og de fundne effekter. Markér det, der skal klippes væk og vælg:
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5 Lav op- og udtoning (fade in og fade out) på
dine klip for at forhindre ubehagelige og høje
lyde, når lyden afspilles. Markér en meget kort
del af starten af lyden, vælg [Effekt] – [Optoning].
Gør det samme i slutningen af lyden, vælg
[Effekt] – [Udtoning]
Nu er det enkelte klip færdigt – gem det!
6 	Når alle klip er på plads, skal det hele sættes
sammen i Audacity – både dialog, replikker, baggrundslyde og effekter. Åbn det første af dine klip
via [Filer] – [Åbn]. Importer de øvrige klip via
[Filer] – [Importer] – [Lyd]
7 	Nu mangler du blot at flytte rundt på de forskellige klip, så det hele kommer til at passe med
replikker, lyde og baggrundslyd.
Brug værktøjet ”Tidsforskydning”

Her er vist, hvordan klip kan forskydes, så det
hele kommer til at passe.

Elevopgaver
1 	I skal arbejde sammen i teams på 4 og skrive en
kort dramahistorie, som skal kunne indspilles
som et hørespil.
2 Find i fællesskab en masse gode ideer til en
dramatisk historie. Find en spændende handling
og kom med forslag til personer og figurer, som
kunne være med i historien.
3 	Opdel dramaet i scener med replikker.
Hvad skal der siges? Hvilke lydeffekter skal der
bruges? Skal der være baggrundslyd og -musik?
Lav til slut et færdigt storyboard.
4 Find lydeffekter og baggrundslyde på
freesound.org eller pdsounds.org.
Husk, at I kun må anvende lyd fra nettet,
hvis der ikke er © på.
5 	Nu skal I naturligvis øve jeres replikker, inden
de skal optages på computeren. Sørg for at alle
i teamet får brugt deres fremmedsprog rigtig
meget. Tal højt og tydeligt.
6 	Når I har øvet jer rigtig godt, skal I i gang med
at optage. Brug programmet Audacity.
7 	Importer alle klip i Audacity og tilpas, så alt
starter på det rigtige tidspunkt og lav op- og
nedtoninger. Gem det færdige produkt.
8 	Når jeres drama er færdigt, kan I spille det for
klassen eller sende det til jeres lærer.

8 	Til sidst gemmes hele dramaet. For at kunne
redigere videre, er det utrolig vigtigt at gemme
som Audacity-fil: [Fil] – [Gem]. Til deling med andre, upload til Skoletube m.m. er MP3 det rigtige
format: [Fil] – [Eksporter]
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