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TIPS OG TRICKS
GODE RÅD TIL PRÆSENTATION,  
FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING
Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave gode 
præsentationer, fotografier og mini-udstillinger af sine modeller 
eller billeder. 

Siderne kan bruges som inspiration til den person, der afvikler 
undervisningsforløbet, eller de kan printes og hænges op, og derved 
fungere som ’gør det selv’-vejledninger for eleverne. 

For at vise de ting, I har lavet, kan I sammen lave en udstilling. Det kan 
f.eks. være i jeres klasselokale, i billedkunstlokalet, på skolebiblioteket 
eller et andet fælles rum på skolen. Skolens gange kan også bruges.
 
Hvis I har arbejdet længe med et projekt, kan det være en god ide 
at arrangere en aften hvor jeres forældre, søskende og bedsteforæl-
dre kan komme og se og høre om, hvad I har lavet. Evt. kan I spørge 
byens bibliotek, medborgerhus, forsamlingshus el. lign. om I kan få lov 
at udstille jeres ting.
 
KLASSEBLAD / SKOLEBLAD
Hvis jeres klasse har et klasseblad eller skolen et skoleblad, kan I 
bruge det til at vise andre, hvad I har lavet.
 
Hvis det er flade billeder, I har lavet, kan I scanne dem ind, så de kan 
komme i bladet. Er billederne for store til en scanner, kan I i stedet 
tage digitale fotos af dem. Rumlige værker kan også fotograferes. 
Skriv lidt om, hvad I har arbejdet med, så der kan stå en forklaring ved 
siden af billederne.
 
INTRANET
Hvis skolen har sit eget intranet og sin egen hjemmeside, kan I vise 
de ting I har lavet her.
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PRÆSENTATIONSOPSKRIFT 

MUNDTLIG 
PRÆSENTATION
TIP 
Skal du lave en mundtlig præsentation, er den en god ide at 
visualisere din fremlæggelse, f.eks. ved brug af nogle af disse 
punkter:

TAVLE/SMART BOARD:
Brug kridt eller smartboard til at vise enkle sammenhænge. 

POWERPOINT: 
Vis billeder, overskrifter og figurer i et præsentationsprogram. 

MODELLER: 
Brug en model, du har lavet, til at forklare om dit emne. 
Billeder og illustrationer: Lav billeder som I bruger i en rapport, eller 
når I fremlægger. Et billede kan gøre et emne tydeligt, når I fortæller 
eller skriver en rapport.

FOTOGRAFI: 
Fotografiet er en virkelighedstro gengivelse i farve eller sort-hvid. 
Styrken er, at det kan vise en helhed, svagheden, at der kan være for 
mange detaljer. 

VIDEO:
Videoklip kan bruges som supplement i fx en powerpoint.
Derudover giver video mulighed for at vise arbejdet undervejs i en 
videodagbog, Videoer kan også afspilles flere gange og bruges i fx en 
udstilling
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FOTOOPSKRIFT

SÅDAN TAGER DU ET 
GODT FOTO AF DIN 
ARKITEKTUR MODEL
TIP
Tænk over, hvad du gerne vil vise på billedet.
Husk, at der ikke må være forstyrrende elementer i billedet.

1. Stil modellen på en enkel flade med en enkel baggrund 
 - f.eks. på et gulv/bord op ad en væg.

2. Sæt den lille skalafigur ind på modellen, så den kommer med 
 i billedet. 

3. Tag billedet af modellen helt tæt på, så modellen fylder hele 
 billedet, og man kan se modellens rum og detaljer. Gerne med  
 kameraet nede i skalamodellens øjenhøjde, så kan man næsten  
 opleve at se rummet i 1:1 størrelse.
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UDSTILLINGSOPSKRIFT 

SÅDAN LAVER DU 
EN NEM OG HURTIG 
UDSTILLING AF 
MODELLER
TIP  
Er der flere modeller i samme skala er det en god idé at stille  
dem på hver sin base fx. et stykke pap eller karton.

1. Hvis du har udstillingsmontrer eller podier til rådighed, er det 
oplagt at placere modellerne derpå. Ellers kan du bruge et par 
borde med eksempelvis kraftigt gråt afdækningspapir eller en 
anden ensartet overflade. 

2. Præsenter modellerne i kontekst. Har du bygget en model i 
målestok 1:50, så sørg for at der er en skalafigur (se ark m. 
skalafigurer) eller noget man kan relatere til i samme målestok.  

3. Print gerne byggeopskriften eller skitserne i stort format, og 
placer dem i nærheden af modellerne, så andre kan se, hvordan 
modellerne er blevet til. 

4. Giv evt. udstillingen og modellerne titler.
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COLLAGEOPSKRIFT

1. Skal man udstille en collage, er det en god idé at præsentere den 
med en pæn ramme. Rammen kan f.eks. være papirstrimler i 3 
cm tykkelse klæbet omkring collagen. Alternativt kan collagen 
limes på et større papir i en ensartet farve, som komplimentere 
de farver som findes i collagen. Hvis man vil gøre rammen helt 
enkelt kan baggrunden være hvid eller sort.  

2. Når I skal hænge billederne op, så vælg en god baggrund. Måske 
er det en ide at dække opslagstavlen med farvet papir, før I 
hænger billederne op?  

3. Skriv tekster til alle billeder. Her skal stå, hvem der har lavet bille-
det, hvad det hedder og evt. en forklaring på, hvad det forestiller. 
I kan også lave små sjove og kreative tekster, der fortæller om 
indholdet.  

4. Skal collagerne hænges op kan det være en god ide at samle 
dem i temaer. Overvej hvilke billeder der passer god sammen og 
understøtter hinanden fortælling. Det kan være en farve, et motiv 
eller et tema som er gennemgående i motivet. 

5. Flere collager i én gruppe.  
For at skabe ro og overblik kan collagerne hænges op i et ”grid”; 
det vil sige med ens afstand mellem alle ophængte ark. Alterna-
tivt kan ophængningen ske i én lang række i samme højde - f.eks. 
øjenhøjde på beskuer. Tag stilling til, hvem beskueren er – barn 
eller voksen?  

6. Giv evt. udstillingen og de forskellige temaer titler.

SÅDAN LAVER DU EN 
UDSTILLING MED COLLAGER
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VIDEOOPSKRIFT

1. Man kan hurtigt og enkelt lave små videoer på mange mobilte-
lefoner. Sørg for at optage videoer, der ikke skal redigeres eller 
klippes. Gør hellere flere forsøg for at få et vellykket resultat og 
lav korte videoer af 1-2 min. varighed. 

2. Det er en god ide at planlægge, hvad man skal fortælle i videoen, 
inden man går i gang. Lav et lille manuskript eller skriv stikord. 
Man kan også lave videoen som et lille interview, hvor inter-
vieweren stiller spørgsmål til den person, som skal fortælle om 
projektet eller produktet.  

3. Tænk over stedet, hvor videoen optages. Er der lyst nok, og hvad 
danner baggrund til personen eller de ting, man ønsker at filme? 

4. Sørg for, at der ikke for meget støj i baggrunden, og vær tæt nok 
på den person, der skal tale på videoen. 

5. Man kan enten lade en person være på skærmen, mens han/
hun fortæller, eller man kan filme produktet/projektet, mens man 
fortæller uden for skærmen. 

6. Indsæt titel og navne på de personer, der har lavet videoen. 

7. Upload eller del videoen, så den kan vises i udstilling, PowerPoint 
eller til andre formål.

SÅDAN LAVER MAN EN 
PRÆSETATIONSVIDEO AF ET 
PROJEKT ELLER ET PRODUKT

Optag en video, hvor du præsentere dit projekt eller dit produkt.
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KLIPPEARK MED SKALAFIGURER

1:20

1:50

Husk at printe på kraftigt papir for at figurerne kan stå af sig selv, 
og husk at skalaen på figurerne ændrer sig, hvis du printer i et andet 
format end A4.

1:100



Strandgade 27B
1401 København K
www.dac.dk

DAC& LEARNING
E: learning@dac.dk
T: +45 3257 1930

abc 
ark

KLIPPEARK MED 
SKALAFIGURER

1:20

1:50

1:100

Husk at printe på kraftigt papir for at 
figurerne kan stå af sig selv, og husk at 
skalaen på figurerne ændrer sig, hvis du 
printer i et andet format end A4.


