Tips när du ska göra ett strukturerat kunskapsklipp
1. Välj ett ämne
Välj ett ämne du brinner för, som du kan och som du tycker det är bra om andra människor lär sig
mer om. Tänk även på vad du vill förknippas med.

2. Varför
Skriv ner vad som är syftet med din video.
Tillexempel: Syftet med min video är att den som ser videon ska lära sig mer om äpplen. eller Syftet
med min video är att fler ska inse hur nyttigt det är att äta äpplen och äta fler äpplen.
Syftet är alltså inte att du ska visa upp dig eller marknadsföra dig. Syftet ska alltid vara att tittaren ska
lära sig något. Genom att tittaren lär sig någon kommer tittaren uppleva nytta med videon, du
stärker ditt eget varumärke och kan få spridning på ditt material. Därmed får du en marknadsföring.

3. Vad
Sätt upp några lärandemål med videon.
Tillexempel a) Den som sett videon ska förstå varför äpplen är nyttiga att äta. b) Den som sett videon
ska kunna återge näringsinnehållet i ett äpple. c) Den som sett videon ska kunna fyra olika
äppelsorter.
Målet är aldrig att du ska få många tittare eller att du ska bli mer känd. Det är naturligtvis önskvärt
men inte målet med videon. Målet ska alltid vara att tittaren ska lära sig något.

4. Hur
Skriv ner hur de som ser videon ska lära sig det du vill att de ska lära sig.
Tillexempel: Jag ska redovisa näringsinnehållet i ett äpple med en bild med text. Jag ska berätta om
varje del i näringsinnehållet och varför det är bra att äta.
Jag ska visa bilder på fyra olika äppelsorter som är bra att odla i stora delar av Sverige. På bilderna
ska namnen på äppelsorterna framgå. Jag ska berätta namnen och det som är specifikt med varje
äppelsort. Jag ska kommunicera med en tittare och kommunicera med den tittaren.
Då erbjuds den som tittar att lära sig på olika sätt, bild, text, ljud. Det gör videon lättare att ta till sig
som tittare.

5. Manus
Gör ett manus eller skriv ner stödord så att du vet vad du ska säga. Kommer du av dig så kan du
enkelt gå tillbaka till manuset. Manuset styr också upplägget för din video. I ditt manus skriver du in
vilka bilder och eventuella videoklipp du ska använda.
Överarbeta inte manuset! Det viktigaste är att du kommer igång med skapandet. När du väl spelar in
så märker du vad som fungerar och vad som inte gör det. Var inte rädd för att testa dig fram.

Nu är det dags för inspelning!
Använd guiden för hur du skapar ett kunskapsklipp till din hjälp. Ett bra upplägg på ett kunskapsklipp
är att tala om vad du ska säga (inledning), säg det (mitt), och tala om vad du har sagt (avslutning).

Inledning
Inledningen är viktig för att fånga intresse. Berätta om vad tittaren ska få lära sig och varför det är
bra att kunna. Gör gärna något som fångar intresse.
Tillexempel: Alla vet vad ett äpple är men vad ett äpple innehåller är det inte lika många som vet. Du
ska nu få lära dig vad ett äpple innehåller och varför det är nyttigt för dig.

Mitt
Presentera dig själv med målet att styrka din trovärdighet inom ämnet.
Tillexempel: Jag har studerat näringslära på lantbruksuniversitetet.
Genomför hur (punkt 4) för att uppnå vad (punkt 3) som ska uppfylla varför (punkt 2)

Avslutning
Runda av videon med att återknyta till det du har berättat om i videon. Repetera gärna de viktigaste
punkterna. Berätta ditt namn och hänvisa till Cresco Kompetens för fler kunskapsklipp och
utbildningar. Det sista du säger är förslagsvis en handlingsuppmaning –
Tillexempel: Ät fler äpplen! eller Sprid kunskap om hur nyttiga äpplen är!

