
3 SKARPE 
SÅDAN STARTER DU DIT EGET 

PROJEKT

             en projektguide skabt af 
 

i samarbejde med DaBUF - Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber og Ungdomsringen
med støtte fra Nordea-fonden, Tuborgfondet og DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd



1Find den helt rigtige idé 
Ethvert godt projekt starter med en interesse for et givent emne, og en lyst 
til at dele denne interesse med andre mennesker. Men det kan være svært at 
finde ud af, hvordan ens interesse skal blive til et projekt som andre har lyst 
til at være en del af. Man skal med andre ord, finde den helt rigtige idé at gå 
videre med.

Idégenerering er ligesom at lave en fond. Man starter med at komme et hav 
af ingredienser ned i en gryde, for derefter at koge dem og reducere dem, til 
man kun har det allervigtigste tilbage.

Kom i gang med idégenereringen ved at stille dig selv et spørgsmål. Hvis du 
fx har en interesse for tegneserier og vil lave et projekt, der relaterer sig til 
det, kan man stille sig selv spørgsmålet: “Hvordan får jeg flere unge til at 
læse tegneserier?”

Derefter er det bare at brainstorme derudaf! Alle idéer fortjener en plads i 
denne proces. Ingen idéer er for dumme eller vanvittige. Sæt et stopur på 15 
minutter, så du har en tidsramme at brainstorme i.

Nu er du nået til indkogningen af alle de mange idéer. Det er nu du skal være 
realistisk og få konkretiseret dine idéer fra brainstormen. Er der nogle idéer, 
der kan kombineres? Er der nogle, der ikke kan lade sig gøre med de midler 
du har til rådighed? Er der nogle, der ikke kan lade sig gøre indenfor den 
tidsramme dit projekt har?

Til sidst skulle du gerne stå tilbage med en overordnet idé, som du er klar til 
at udvikle videre på.

2Bed om hjælp
Projekter er ofte store størrelser, og kan derfor være svære at lave alene. Det 
er derfor en fordel at skabe et projektteam eller en bestyrelse.

Husk på at det aldrig er et nederlag at opsøge hjælp. Sørg for at finde andre 
mennesker, der brænder for den samme interesse som dig. De vil ikke blot 
være i stand til at gøre ud- og afviklingen af projektet lettere, men vil også 
kunne komme med indspark og idéer, der vil forbedre jeres projekt.

Men hvor finder du andre unge, der interesserer sig for det samme som dig? 
Her er det kun fantasien der sætter grænser. Du kan lave et opslag på sociale 
medier. Du kan tage kontakt til ungdomsklubber, biblioteker, uddannelsesste-
der, m.fl. Du kan hænge plakater op i dit lokalområde. Det vigtigste er at du 
får din fantastiske idé ud i verden, og så skal der nok være nogen der hopper 
på.



3Skab formål og overblik
 
Nu har I jeres geniale idé, men for at sikre at den ikke virker for uoverskue-
lig, og derfor bliver glemt, er det vigtigt at få skabt et overblik.

Konkretisér formålet med projektet: Hvad er årsagen eller målet med projek-
tet? Hvad vil I personligt have ud af projektet, og hvad ønsker I, at andre får 
ud af projektet?

Find projektets værdier: Hvilke værdier er centrale for projektet? Er det 
venskab, viden, forandring eller noget helt fjerde? Værdier kan fungere 
som kompas for et projekt og hjælpe jer med at sætte rammer for, hvordan 
projektet skal udfoldes.

Konkretisér konceptet: Hvordan skal projektet udfolde sig? Hvilke aktiviteter 
skal der være? Hvordan vil I gøre projektet synligt for andre? Hvad vil I 
gøre for at sikre at jeres aktiviteter, eller andet, stemmer overens med jeres 
værdier?

Skab struktur: Hvilke roller har I hver især, og hvem er ansvarlig for hvad? 
Hvor ofte mødes I om projektet? Hvad er tidsrammen for projektet? Hvor-
når skal det afvikles, og skal det gentages? Hvordan tager I beslutninger i 
projektgruppen? 

 
Med Filmværkets 3 råd har du et rigtig godt springbræt til at starte dit eget 

fantastiske projekt, så nu er det bare at komme i gang! Hvad venter du på?!

Filmværket er altid åben for nye frivillige til eventskaberi. 
Find os på dabuf.dk og facebook.com/filmvaerket


