
ELEVARK 4: Præsentér jeres idé i en video

Nu skal I præsentere jeres problemstilling og løsning i en video. I skal bruge de billeder og videooptagelser, 
som I har taget på Genbrugsstationen. I må gerne supplere jeres video med tegninger eller video af ting I 
optager hjemme på skolen. 

Jeres video skal give svar på følgende spørgsmål:
• Hvad er problemet?
• Hvad er løsningen på problemet?
• Hvordan skal løsningen gå fra idé til virkelighed?

Planlæg jeres video
Tænk over følgende før I går i gang:

1. Hvad er jeres formål med videoen? At videreformidle viden og indsigt? At ændre målgruppens  
holdninger og evt. fordomme? At få målgruppen til at ændre adfærd – og handle på nye måder? 

2. Hvem er jeres målgruppe? Det kan fx være: Almindelige borgere, unge på jeres egen alder, yngre børn, 
eksperter. Eller… 

3. Hvilken rolle har I som afsendere? Vil I fx optræde som: Eksperter, Journalister, borgere der gerne vil 
høres. Eller… 

4. Hvordan vil I arbejde med selve mediet – videofilm? Overvej fx om der skal indgå speak og/eller inter-
views, om filmen skal være fiktion eller fakta (dokumentar/reportage), om I vil bruge lydeffekter, om 
der skal indgår tekst, skilte, stillbilleder eller klip ude fra i filmen (Fx med GEX eller fra andre kilder)

Storyboard
Når I har bestemt jer for jeres formål, målgruppe, indhold, form og afsenderrolle, og nogle centrale budska-
ber, skal I overveje, hvordan jeres videoproduktion skal se ud og struktureres. Her kan I bruge et storybo-
ard, hvor I skaber overblik over jeres produktion. 

I storyboardet skal I præsentere jeres historie i grove træk (se skabelon nedenfor). 
• Tegn et billede for hvert 5 sekund i filmen ind i venstre side. Hvis filmen er 3 minutter lang bliver det 

36 billeder. 
• Skriv ud for hvert billede om der skal indgå replikker, speak, lyd eller andet. 

På den måde får i overblik over, hvad der sker i filmen. I opdager fx om I skal skære i budskaber, fordi I 
forsøger at fortælle for meget til den korte tid i har til jeres rådighed? Er noget for langt i forhold til andet? 
Skal I ændre tempoet? 



Illustration/skabelon til storyboard:


