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Denne tjekliste skal ses som en hjælp til at tænke 

formål og produktion igennem, før man som pro- 

ducent går i gang med optagelsen, og kan samtidig 

bruges undervejs i produktions- og færdiggørelses- 

processen. Den er udformet som spørgsmål, der ikke 

nødvendigvis kan besvares entydigt, men som er 

gode at stille sig selv og hinanden. 

 
Derudover er det altid en god idé at lave konkrete 

use cases for at få afklaret nogle af spørgsmålene om 

især kontekst og distribution. 

Tjekliste 
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1. Ideen med videoen 
 

 

A Hvad vil du fortælle? 
 
 

— Hvad er videoens bærende idé? Hvad skal den fortælle? 

— Hvad er historien? Hvis det er et portræt, hvad er så fokus for portrættet? 

— Hvorfor bruger du tid på historien? Og hvorfor skal vi? 

— Er der noget nyt, overraskende, vigtigt, rørende i historien? 

— Færdiggør sætningen: ”Dette er historien om...” 

B Hvad er titlen? 

Titler spiller en vigtig rolle, når brugerne vælger, om de vil se eller ikke 

se en video. Titlen er en kontrakt, om hvad man kan forvente, og den skal 

således være retvisende. 

 
At overveje titlen kan være en rigtig god måde at ”gøre sin historie klar og enkel”. 

Titler der udtrykker handlinger, som fx indeholder verber, virke ofte bedre end titler, 

der er generelle og ikke-fokuserede. Fx vil ”Sådan opstod surrealismen” være mere 

fængende end ”Surrealismen”. 
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2. Indholdet i videoen 
 

 

A Hvem er med, hvilken slags historier trækker du på? 
 
 

— Hvem medvirker i videoen og hvorfor? 

— Hvilke roller har de? Tilfører de noget? 

— Hvem er hovedpersonen? 

— Er der nogen ”modstand” eller konflikt, der kan være med til at gøre det 

spændende? En konflikt kan godt være med materialer, tid, omgivelserne 

men også personer – også fx kunstneren selv, der ofte er en potentiel 

modstander i eget projekt. 

 
B Hvilke historier gemmer der sig i indholdet? 

 
 

— Er det hverdagshistorier, som vi kan genkende os selv i? 

— Er det historier med en klangbund af myte eller noget større end det 

hverdagsagtige: liv/død, cyklus, kamp, eventyr? 

— Er det historier om processer og eller tilblivelse? 
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3. Formen på videoen 
 
 
 
 

A Hvordan vil du fortælle? 
 
 

— Er der interviews? 

— Hvor meget fylder de? Hvad skal der siges? 

— Hvilke spørgsmål vil du stille? Hvilke svar ønsker du? 

— Hvordan finder interviewene sted? Sker der noget samtidig? 

Er personen stillesiddende eller i gang med noget? 

— Er der handlinger? 

— Er det reportage? Hvad følger vi? Hvornår og hvorfor? 

— Hvad sker der i begyndelsen, i midten og i slutningen? 

B Hvordan vil du gøre det attraktivt for seeren at hænge på? 
 
 

— Er der en handling, du selv kan påvirke – fx gennem iscenesættelse eller ved at 

bede de medvirkende om noget særligt, som vil kunne øge appellen til seerne? 

— Er der medfortællende elementer? Speak, skilte eller lignende? Hvilke 

informationer skal de levere, hvad kan de bidrage med til historien? 

— Er der fremdrift? 

— Hvad er det spændende ved videoen? 

— Hvad er det bedste indhold, du har (et godt statement, et usædvanligt 

billede, en voldsom handling)? Hvordan vil du bruge det? Hvor skal det 

placeres i videoen? 

— Er der noget, du kan arrangere, som gør, at historien folder sig bedre 

ud på tv? Fx bede de medvirkende om at gøre noget særligt, give dem 

en opgave, tage dem med et sted hen, lade dem blive overraskede 

eller engagerede? 
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4. Udtrykket i videoen 
 

 

Hvordan skal vi opleve, mærke, påvirkes af videoen? 
 
 

1 Hvor er vi? 

— Hvilke rum? Hvad fortæller de? Kan de tilføre videoen noget? 
 
 

2 Hvordan er lyset? 

— Er der lys nok? Er der mulighed for at ændre på det? Kan man flytte 

rundt på de medvirkende, så lyset bliver bedre? 

— Hvordan er farverne? Varme, kolde? Har de en betydning? Kan de blive 

medfortællende? 

 
3 Hvordan er lyden? 

— Er der god interviewlyd? 

— Er der forstyrrende lydkilder på optagestedet? 

— Er der reallyde der kan bruges i indslaget, fx tætte lyde af kunstneren 

der arbejder? 

— Er der musik? 
 
 

4 Bilder 

— Hvad siger billederne? 

— Er der noget disse billeder fortæller af sig selv? Noget de kan fortælle? 

Noget de kræver fortælles? 
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5. Brugernes modtagelse af videoen 
 

 

A Hvordan og hvorfor vil brugerne se videoen? 

 
— Hvem er brugerne? 

— Hvorfor vil de se denne video? 

— Hvor hurtigt finder brugeren ud af, hvad indslaget handler om? 

— Hvad får brugerne til at blive ved med at se indslaget? 

— I hvilken situation forventes de at se indslaget? - før, under, efter et 

møde  med kunsten/udstillingen 

 
B Hvad er brugernes situation, når de modtager indholdet? 

 
 

I. Hvor er brugerne fysisk, når de ser videoen, det vil sige før, under eller 

efter begivenhed/udstilling/session – altså i eller uden for afsenders 

fysiske kontekst? 

— hjemme, foran computer (”lean forward”), sofaen foran TV (”lean back”) 

Eller samtidig; såkaldt ”second screen experience” – i samspil med 

tablet/mobil? 

— på arbejde, typisk afbrudte ”seningssekvenser” parallelt med arbejde 

(alene lyd – alene billede). Foregår det afslappet i pauser, eller som en 

faglig professionel relevant sening? 

— undervejs, ”pedestrian”, ”kill time” – i ventesituationer, multitasking, 

samtidig med anden aktivitet? 

— i et læringsrum? 

— udendørs eller indendørs? 

II. Hvor er brugerne socialt, når de ser videoen? 

— alene (helt alene eller i rum med andre)? 

— sammen med andre, social sening ? 

— et mix af begge? 
 
 

III. Hvor er brugerne mentalt, når de ser videoen? 

— hvilken sindsstemning eller ”mode for sening” – lean back 

eller lean forward? 

— er de på jagt efter underholdning og adspredelse eller målrettet 

informationssøgende? 

— har brugerne forhåndskendskab eller er der tale om et tilfældigt møde 

med indhold? 

— er det i en læringskontekst (tvungen eller frivillig sening)? 

— har de fået anbefalet indhold af venner – forventningsfuld sening? 

— er relationen til afsender mistænksom eller loyal? 
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6. Konteksten for videoen 
 

 

A Hvilken kontekst er videoen produceret til? 

 
I. Er konteksten konstant – eller et mix af flere, samtidig eller over tid? 

 
 

II. Er konteksten egen hjemmeside – hvor på denne side og i en aktuel placering 

eller  langtidsplacering? 

— alene på siden? 

— indlejret i tema - på indholdssite med nyt eller eksisterende indhold 

— kanalsite/arkiv 

— forside 

— blog 

— nyhedsbreve/klubber 
 
 

III. Er konteksten fysisk? 

— permanent - for eksempel en udstillings- eller præsentationskontekst 

— event 

— seminar, konference – læringskontekst 

— undervisning,  læringsrum 

— aktuel ekstern kontekst, byrum mv. 

IV. Er konteksten en ekstern kanal: 

— YouTube, Vimeo eller andre åbne videobaserede distributionskanaler 

— Facebook 

— Tumblr og andre blogdomæner 

— Twitter og andre microblog-formater 

— Aggregerede kanaler 

— iTunes/podcast 

— lukkede  distributionskanaler  (betalingskanaler) 
 
 

V. Hvilken platform er der for afvikling af videoindholdet? 

— enkeltstående, i forlængelse af hinanden eller samtidig brug, og hvordan/ 

hvornår skiftes der mellem platforme ( jf. Googles ”Multi-Screen World”): 

— desktopcomputer 

— mobiltelefon 

— tablets 

— tv 

— storskærm 
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6. Konteksten for videoen (fortsat) 

 
 
 
 

B Er konteksten afsenderstyret? Eller er situationen brugerstyret 

og således uden for afsenders kontrol? 

— Er der behov eller mulighed for at kommunikere via omkransende 

tekst eller anden information? 

 
C Kan brug af konteksten styrke videoens indhold (fx ved at lægge 

dele af informationen som tekst)? 

 
D Hvordan fungerer videoen, hvis den fjernes fra konteksten, 

fx hvis den deles via sociale medier eller ses på en mobiltelefon? 
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7. Afsenderen af videoen 
 

 

 
A Hvem er videoens afsender? 

 
 

B Vil det være tydeligt for seeren, hvem afsenderen er? Er det vigtigt? 
 
 

C Hvordan påvirker det oplevelsen af afsenderforholdet, hvis videoen opleves uden kontekst, fx på en mobiltelefon? 

D Hvad ønsker afsenderen at videregive? 

— en aha-oplevelse – nyt, ikke set før, overrasket, opstemt 

— at indfri et behov – berige brugerne med viden, give dem mulighed for fordybelse 

— en dramatisk stemning – brugeren bliver indfanget af fortællingen/historien, glæde, bekymring mv. 

— at underholde brugeren 

— at gøre brugeren nysgerrig, motiveret (gøre mere, søge mere viden, se mere) 

— et ”call to action”, fx forblive på site eller søge videre, forholde sig aktiv til afsender, købe, agere aktivt på ønsket 

handling, stemme, tilmelde sig, dele, anbefale, kommentere, debattere, se mere andre steder, slukke og gå i seng! 
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8. Distribution af videoen 
 

 

 
— Skal distributionen være ekstern eller intern? 

 
 

— På hvilke måder og gennem hvilke kanaler kan videoen deles? 
 
 

— Hvor vil det være nærliggende, at seerne møder videoen? 
 
 

— Hvis dine venner eller forbindelser skal se videoen, og det ikke er dig 

selv, der deler den med dem, hvordan skal de da komme i kontakt med den? 


