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Titel 
 
Klovn for livet 
 
Final Cut Production for TV2/Danmark 2011, 50 min., instruktion: Ida Grøn. 
 
Et unikt og rørende indblik i dagligdagen på Skejby Sygehus’ børnekræftafdeling. Vi følger hospitalsklovnen 
Angus og den 6-årige Tobias, der er ramt af en kræftsygdom.  
Med humor, leg og nærvær tager Angus og Tobias kampen op mod kræften - de duellerer i Guitar Hero, gør 
gangene usikre som maskeklædte banditter, spiller Uno og bestiller livretter. 
Denne pædagogiske vejledning tager sit udgangspunkt i temaerne: Sorg, håb og venskab! 

 

(Alle billeder i denne pædagogiske vejledning stammer fra tv-udsendelsen) 

 

Fælles Mål 

Materialet er tilrettelagt i overensstemmelse med Fælles Mål 2009. 
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i 
stand til at: 
- fortolke, perspektivere og forholde sig til tekster og andre udtryksformer ud fra både oplevelse og 
analyse. 
- kende betydningen af sproglige og stilistiske virkemidler. 
- finde og forholde sig til udtryk for værdier i andres udsagn og i tekster og andre udtryksformer. 

 

Dokumentargenren 

Hvis man søger på ordet dokumentar på wikipedia.dk, står der bl.a.: 
Dokumentarfilm er faktabaserede, de bygger ikke på et manuskript, men forsøger at skildre virkeligheden. 
Dokumentarfilm søger at opnå en objektiv holdning til emnet eller en objektiv skildring af virkeligheden. I 
dag bruger instruktørerne effekter fra den fiktive filmproduktion for at opretholde tilskuernes interesse.  

http://www.cfufilmogtv.dk/
http://da.wikipedia.org/wiki/Manuskript
http://da.wikipedia.org/wiki/Instrukt%C3%B8r
http://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Virkning&action=edit&redlink=1
http://da.wikipedia.org/wiki/Fiktiv
http://da.wikipedia.org/wiki/Tilskuer
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Denne dokumentar har en observerende karakter. Her er formålet, at instruktøren lader billederne 
fortælle. Indholdet er mennesker i almindelige hverdagsmiljøer.  
Denne vejledning tager både udgangspunkt i analysedelen i forhold til genren, samt i danskfaglige 
perspektiver. 

 

Ideer til undervisningen 

I skal lave en analyse af dokumentargenren. I skal komme ind på følgende områder: t 
 

Præsentation Titel, årstal, produktion mm.  

Tid og sted Hvilken tid og hvilket miljø skildres? 

Handling Hvad handler dokumentaren om? Hvad er 
emnet? Hvilke personer er centrale? 

Ydre komposition Hvilke scener og sekvenser består filmen af? 

Indre komposition (dramaturgi) Hvordan er dokumentaren opbygget?  

Fremstillingsformer Hvilke indholdselementer består 
dokumentaren af (reportage, interview, skjult 
kamera, arkivstof, rekonstruktioner)? Benyttes 
flashback eller flashforward? 

Fotografering Se på nogle centrale indstillinger i 
dokumentaren og undersøg enkelte billeder 
(frames). Er der karakteristiske træk ved 
fotograferingen (billedbeskæringer, 
billedkomposition, perspektiv, 
kamerabevægelser, optik, lys og farver)? 

Klipning Vælg nogle centrale sekvenser og undersøg 
hvordan der klippes mellem de forskellige 
scener. Undersøg også klipperytmen. Hvilken 
virkning har klipningen og klipperytmen? 

Lyd Undersøg centrale scener: ”Cowboy-scenen” 
og hvor Tobias venter….: Hvilken type lyd 
dominerer? Hvordan virker det? 

Vurdering Hvilken betydning har formen (måden de 
filmiske virkemidler er benyttet på) for 
indholdet? 
Hvordan påvirker dokumentaren dig? 

 
 
 

 Drøft på klassen de forskellige analyseområder. Inddel evt. områderne blandt eleverne  

 Se dokumentaren 

 

http://www.cfufilmogtv.dk/
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 Arbejd med analysen 

 Se dokumentaren igen 

 Fremlæg de forskellige områder for resten af klassen 

 
 

 
 
Nedenstående model - Kommunikationsmodellen - er en teoretisk model over, hvordan en kommunikation 
mellem afsender og modtager kan forløbe: 
 
Hvem siger hvad til hvem gennem hvilket medie med hvilken hensigt 
 
Hvordan vil svarene se ud i forhold til dokumentaren ”Klovn for livet”? 

  
 

 
 

 

 

Klovnen 
Hvad er karakteristisk for en klovn?  
Hvilke typer klovne kender du til? 
Hvorfor synes vi, at klovne er så morsomme?  
Hvorfor tror du, at de går med de store sko og alt for stort tøj? 
Hvilken betydning har klovnens røde næse? 
 

Hvad forbinder du med en cirkusklovn? 
Hvad forbinder du med en hospitalsklovn? 

http://www.cfufilmogtv.dk/
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Hvilken rolle har cirkusklovnen? 
Hvilken rolle har hospitalsklovnen? 

Er der nogle ligheder ved at være klovn i et cirkus og klovn på et hospital? 
Er der nogen forskelle? 
 

Skoene 
Denne opgave handler om Klovnens store sko. 
Inden tegneopgaven starter, er det en god ide at have en fælles samtale om: 

Hvorfor ser klovnenes sko ud, som de gør? 
Hvorfor er skoene så store? 
Har de et formål? 

Tegn ud fra fri fantasi et par klovnesko og skriv derefter et rim eller et haikudigt, der skal omhandle skoene 
og deres funktion i forhold til klovnens rolle. Udstil jeres illustrationer, og find evt. musik der understøtter 
den sindsstemning, som klovnen, der har jeres sko på, er i. 

 

Kære dagbog 
Små skriveforløb i dagbogsgenren. I skal skrive ud fra forskellige personers synsvinkler.  
Hvordan er det at følge et sygt barn, når man enten er: 
 

Søskende 
Forældre 
Sygeplejerske 
Læge 
 
Vælg en (eller flere) af personerne og skriv dagbogen, som om I var den valgte person. Forløbene skal 
strække sig over en periode, der er længere end en uge. Dagbøgerne skal formidles mundtligt. 

 

 

http://www.cfufilmogtv.dk/
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iPad 
Er det muligt at inddrage iPad i undervisningen, vil man med fordel kunne inddrage app’en ”Morfo”. Her 
kan man ved at tage et billede af sig selv, manipulere med billedet, så man kommer til at få et klovneansigt.  
Eleverne skal nu interviewe hinanden. Den ene er interviewer, den anden hospitalsklovn.  
Spørgsmålene kunne være: 

 Hvad er et godt venskab? 

 Hvordan giver man håb til et menneske? 

 Hvad er en god dag for dig? 

 Hvad vil det sige at være trist? 

 Hvordan er det at have et arbejde som hospitalsklovn? 

 

Har man ikke mulighed for at benytte en iPad, kan man lave en maske ud af hvid karton og dekorere den 
som et klovneansigt. Eller køb røde næser i Tiger og brug dem som ”udklædning”. 

 
Teater uden ord 
At miste:  
Eleverne skal i små grupper skrive et lille manuskript baseret på det budskab, som skal formidles. De skal, 
uden brug af ord og kun ved hjælp af deres kropssprog vise, hvordan man har det, når man har mistet 
nogen eller noget, man holder af.  
 
Håb: 
Eleverne skal i små grupper skrive et lille manuskript baseret på det budskab, som skal formidles. De skal, 
uden brug af ord og kun ved hjælp af deres kropssprog vise, hvordan man har det, når man går og håber på, 

at noget godt snart sker for en. 

 

Bring musikken og lyrikken ind  
Hør ”Nangijala” af Rasmus Seebach, snak om teksten.  

 
Hvad siger teksten? Find ud af hvorfor den lavet? Hvilke håb ligger der i teksten? Hvad siger den dig? Tegn 
det du kommer til at tænke på? Gør den dig glad eller trist? Hvorfor? 
Hvilke intertekstuelle referencer har teksten til Astrid Lindgrens bog Brødrene Løvehjerte? 
Teksten kan kobles sammen med følgende citat:  
 

Nangijala ligger på den anden side af stjernerne.  
Det er stadig lejrbålenes, sagaernes og eventyrenes tid.  

Det er fra Nangijala vi får alle sagn og eventyr, for det er der de foregår.  

– Brødrene Løvehjerte, Astrid Lindgren  

Hvad fortæller citatet? 

Lav en billedpræsentation der understøtter teksten i PowerPoint/Keynote. 

http://www.cfufilmogtv.dk/
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Websiden http://danskehospitalsklovne.dk/  kan også inddrages i undervisningen: 

Hvilke oplysninger kan denne hjemmeside give os? 

Hvorfor mon man laver en hjemmeside om hospitalsklovne? 

 

Supplerende Materialer 

Materialerne nedenfor kan alle bruges som et supplement til dokumentaren ”Klovn for livet”. Alle 
materialerne behandler emner som døden, håbet, venskab og livet. Undersøg om materialerne kan lånes på 
dit lokale CFU. 
 

 
Materialesættet: Temalæsning om døden 
Indhold: 12 ex. af And, døden og tulipanen af Wolf Erlbruch; 12 ex. af Små døde dyr af Ulf Nilsson; 12 ex. af 
Flyvere på himlen af Annette Herzog; 1 vejledning til hver titel. 
Materialesættet består af 3 skønlitterære titler, der alle omhandler temaet døden. Målet med dette 
materialesæt er, at eleverne gennem litteratur får mulighed for at udtrykke sig om egne følelser; at 
eleverne læser litteratur, der rører dem, og som de nikker genkendende til; at eleverne stifter bekendtskab 
med litterære begreber; at eleverne får kendskab til billedbogen som en genre. 
 
Novellesamling: Solsort og snefnug 
12 noveller der på forskellig vis handler om børn, der har oplevet sorg, tab, savn og ensomhed. Gennem 
forståelse og accept af sorgen findes der imidlertid altid noget, som kan bringe én videre i livet. Novellerne 
er udgivet af Kræftens Bekæmpelse.  
 

Dr.dk/skole har et tema om cirkus/klovne. Her kan man få et indblik i udviklingen inden for cirkusverdenen 

og i små videoklip se klovnenes rolle i en cirkusforestilling: 

http://www.dr.dk/skole/Dansk/Cirkus/Opgaver/20101208104507_2.htm 

 

 

http://www.cfufilmogtv.dk/
http://danskehospitalsklovne.dk/
http://www.dr.dk/skole/Dansk/Cirkus/Opgaver/20101208104507_2.htm

