
Lyd og bilde 

Fag: norsk 

 

Kompetansemål: samtale 

om form, innhold og formål i 

litteratur, teater og film og 

framføre tolkende opplesing 

og dramatisering  

Hva: lage en podcast om en 

film dere har sett 

Hvordan: snakke sammen 

om form, innhold og formå-

let med filmen 

Hvorfor: kunne uttrykke seg 

muntlig og bruke relevante 

begrep knyttet til filmsjange-

ren 

Passer for:  ungdomstrinnet 

 

 

Podcast 



Lyd og bilde 
Forberedelser: 

I Undervisningsverkstedet har vi en stasjon med podcastutstyr 

hvor vi bruker PC med installert programvare. Programvaren 

heter Audacity, og er gratis å bruke.  

 

I tillegg har vi en bærbar opptaker som gjør det mulig å gjøre opptak også utenfor rommet. 

 

Gjennomføring: 

Jobb sammen to eller tre på hver gruppe. Planlegg strukturen for podcasten først. Bruk gjerne 

UV’s eget «podcast oppgave» oppsett til denne jobben. Denne delen er viktig for å fordele 

oppgaver, konkretisere innholdet og å planlegge tiden deres.  

Bli enige om hvilken film dere vi lage podcast om, og prøv å si noe om: 

Form:  sjanger 

Innhold: miljø, tidsrom, handling, plot, konflikten, struktur, hollywoodmodellen, hovedperso-

ner og deres utvikling,  

Filmatiske virkemidler: klipping, kamerabevegelser, perspektiv, lyd, lys, farger 

Formål: hva tror dere filmen skal fortelle seerne? 

Egen mening om filmen 

Det er ikke sikkert dere rekker alle disse punktene, så bli enig på forhånd hva dere vil ha med. 

Start så innspillingen. Stopp ved behov og trykk opptak igjen når dere skal fortsette. Til slutt 

kan dere klippe bort de delene som dere ikke vil bruke. Lagre så lydfilen og kopier den til en 

minnepinne/send den på mail.  

Tilpasninger: 

Bli litt kjent med Audacity før dere begynner. Da går innspillingen mye bedre.  

Ressurs:  

Nettside: https://www.audacityteam.org/  

 

https://www.audacityteam.org/


Lyd og bilde 

Gjøre et opptak i                 

 

1. 

Åpne programmet og velg     

riktig kilde for innspilling     

(som her for vårt utstyr i UV). 

 

 

 

2.  

Spill inn podcasten. Stopp ved 

behov og start igjen når dere er 

klar. Bruk disse verktøyene her. 

 

 

3. 

Del opp stereo-sporet i to    

monospor. Da kan du redigere 

hver mikrofon individuelt i 

etterkant. 

 

 

4. 

Lagre lydfilen på File -> Eksporter -> Eksporter som wav  


