Lav en mærkesagsvideo
• trin-for-trin guide
Ungeråd KBH skal repræsentere alle unge i København. Det betyder, at hvis I
synes noget er vigtigt at forbedre i byen, så kan ungerådet sørge for at idéen
kommer videre til politikerne som bestemmer i København. Derfor skal I nu lave en
video til ungerådet, med en mærkesag som jeres gruppe synes er vigtig!

Følg denne trin-for-trin guide:
1)
2)
3)
4)

Idéudvikling af jeres mærkesag.
Udvælg en mærkesag.
Beskriv mærkesagen.
Lav en video, hvor I sælger jeres mærkesag.

Mærkesag = Et emne, som betyder meget for
en politiker eller en person og som
man arbejder målrettet for.
(Eksempler: en mærkesag kan være en idé som forbedrer jeres eller andres hverdag, jeres skoledag, jeres
fritid eller evt. forbedrer noget ude i byen)

1) Idéudvikling: Hvad synes I kan forbedres i København? (10 min.)
I skal nu lave en brainstorm på idéer til mærkesager.
Start med at bruge 2 min. i stilhed til tænketid. Her kan du tænke og skrive et par idéer ned til noget
du kunne tænke dig blev forbedret i din hverdag og din by.

Brainstorm – 7 min.:
•
•
•
•

På skift siger hvert gruppemedlem en idé.
Alle ideer skal skrives ned.
Ingen idé er forkert!
Få så mange idéer som muligt ned på papiret!

2) Udvælg en mærkesag – (5 min.)
Nu har I en masse idéer til hvad der kan forbedres i København. Det
næste er at udvælge en idé som I i fællesskab kan bakke op om. Hver
elev har 2 stemmer.
•
•
•

Kig på alle gruppens ideer.
Hvert gruppemedlem stemmer på 2 idéer. Man stemmer ved at
sætte et kryds ud for de 2 idéer man bedst kan lide.
Tæl sammen og find den idé som har flest stemmer!

3) Beskriv mærkesagen (10 min.)
Hvad er jeres idé/mærkesag? _______________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Hvilket problem/udfordring i København er idéen løsningen på?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Hvorfor er jeres idé vigtig for unge i København?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

4) Lav en video, hvor I sælger jeres mærkesag (15. min.)
•
•
•
•

Brug jeres beskrivelse af mærkesagen i videoen.
Forbered, hvem der skal sige hvad i videoen og øv det et par gange.
Find en smartphone og film jeres mærkesagsvideo.
Videoen må være max. 2 min.

Nu er I klar til at vise videoen for jeres klasse!

