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Korrespondenterne (1): på job med TV2 i verdens brændpunkter 
TV2, 2012, 35 minutter 

 

 

Fælles Mål 

Slutmål for faget medier, Fælles Mål 2009, medier 

Efter 8. og 9. klassetrin 

 

Medieproduktion 

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i 

stand til at 

• producere elektroniske og trykte medier fra idé til færdige produkter. 

Medieanalyse 

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i 

stand til at 

• analysere og vurdere egne og andres brug af medier 

• vurdere hensigter, hvormed forskellige mediegenrer bliver produceret 

• analysere mediers tekniske, håndværksmæssige og æstetiske virkemidler. 

Mediernes betydning i samfundet 

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i 

stand til at 

• karakterisere formidlingen i forskellige elektroniske og trykte medier 

• kende til mediemønstre og -vaner 

• skelne mellem fiktive og ikke-fiktive udtryk samt mediernes blandingsgenrer. 

 

 

 

http://www.cfufilmogtv.dk/
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Slutmål efter 9. klasse, Fælles Mål 2009, dansk 

 

Sprog, litteratur og kommunikation 

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter 

dem i stand til  

 at forholde sig analytisk, vurderende og produktivt til sagprosa og andre udtryksformer 

 at udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i komplekse produktioner 

 

 

Ideer til undervisningen 

Målgruppe: 8.-9.-10. klasse 

Varighed: 4 lektioner 

 

Dokumentaren om korrespondenterne på TV2 sætter spot på fordele, ulemper og følelser, valg og fravalg i 
forbindelse med arbejdet som udenrigskorrespondent. Derudover får seeren naturligvis også indsigt i et 
stykke virkelighed uden for Danmarks grænser. 

Tv-udsendelsen er også et skoleeksempel på de nye former for virkelighedsskildring, at gå foran kameraet, 
og kan i den forbindelse bruges til genrearbejde med fokus på andre udtryksformer. 

Opgaverne til udsendelsen er bygget op omkring hensigt, fremstillingsform, delelementer og virkemidler. 
Opgaverne bygger på klassisk filmanalyse og er inspireret af CL1 og the teaching – learning – cycle2. 

Beskrivelse af udsendelsen: 

Udsendelsen følger tre korrespondenter: Ulla Therkildsen, Rasmus Tantholdt og Steffen Jensen. Man følger 
hver korrespondent på en opgave. Ulla Therkildsen er bl.a. i Oslo for at dække massakren på Utøya og 
bombeangrebet i Oslo. Steffen Jensen er i Libyen under opstanden mod Gadaffi, og Rasmus Tantholdt er i 
Mogadishu i Somalia for at dække sultkatastrofen. Undervejs i klippene fra selve korrespondentopgaverne 
kommer der også mere eftertænksomme og stille sekvenser, hvor man hører korrespondenterne tale om 
deres job. Der er ikke speak på selve programmet, det er korrespondenterne selv, der speaker det hele med 
voice over og tale i form af reallyd. 

Det er værd at lægge mærke til de to ”dele”, der findes i udsendelsen. Den actionprægede, på stedet, i 
opgaven del og så den stille, eftertænksomme, under huden på korrespondenten del. 

 

 

                                                           
1
 Kagan og Stenlev, Cooperative Learning, Alinea 2009 

2
 Australsk genrepædagogik 

http://www.cfufilmogtv.dk/
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1.-2. lektion: 

Udsendelsen ses i sin helhed. Eleverne skal lægge mærke til indholdet og må meget gerne notere 
handlingen i dokumentaren.  

Herefter laver man en fælles gennemgang af indhold og handling, denne kan tydeliggøres på tavlen, så der 
skabes overblik. Her skulle det gerne komme frem, at der er flere forskellige elementer på spil. 

Hensigt:  

Nu sætter eleverne sig i grupper af fire, og læreren stiller spørgsmålet: Hvad er mon hensigten med denne 
udsendelse? Hver elev skriver deres bud samt en kort begrundelse på et stykke papir, hvorefter de på skift i 
gruppen præsenterer deres bud for de andre. Der gives 2-3 minutter til at skrive og 2 minutter pr. 
præsentation i gruppen. Når alle bud er præsenteret, formulerer gruppen i fællesskab deres bud, som skal 
tages op på klassen. På denne måde får man mange meninger og synsvinkler i spil, og eleverne tager 
begrundet stilling til det stykke film, de er blevet præsenteret for. 

Med udgangspunkt i den forrige opgave om hensigt, skal eleverne nu beskrive, hvordan denne hensigt 
bliver bragt frem i udsendelsen. Det er vigtigt at holde fast i, at det er hensigt og ikke budskab, der arbejdes 
med. Der skal ikke tolkes i ”Hvad mon de gerne vil have os til at forstå og lære af det her”, men snarere i 
”hvad ønsker man at vise os, som vi så selv kan tage stilling til?”. 

Spørgsmål kunne være: 

 Hvis hensigten er at vise noget om det at være korrespondent, hvordan vises/fremstilles det så? 

 Hvad gør filmholdet for at give os indsigt i livet som korrespondent? 

Herefter arbejder man sig videre ned i analysen: 

 Hvordan virker det, at man har valgt netop disse klip? (tag udgangspunkt i de klip, som eleverne 

selv har bragt på banen.) 

 Hvorfor tror I så, at netop disse klip er valgt? Kunne man have valgt noget andet og have fået 

samme effekt? 

Disse spørgsmål skal hjælpe eleverne til at se, hvilken baggrund TV-udsendelser laves med. Man kan på sin 
vis tale om programmernes dagsorden. Det er ikke opgavens mening at tydeliggøre bagvedliggende 
politiske kræfter, den del af tolkningen kan man inddrage, hvis det er relevant for den sammenhæng, man 
bruger udsendelsen i. 

 

 

 

3.-4. lektion: 

Tag udgangspunkt i sekvensen fra 21.47 til 23.50.  

Her kommer vi bag facaden på Rasmus Tantholdts dækning af sultkatastrofen i Somalia. 

http://www.cfufilmogtv.dk/


 
Tema: dokumentarudsendelser Fag: Dansk og medier Målgruppe: 8. – 10. kl.    
Titel: Korrespondenterne 1 Vejledning Lærer   

Udarbejdet af pædagogisk konsulent for dansk, Tine Pedersen CFU UCN 7.juni 2012  
 

www.cfufilmogtv.dk 

Side 4 af 5 

1: Lad eleverne se klippet et par gange. De skal notere det, de bider mærke i. Det kan være stærke scener, 
ting, der bliver sagt, klipninger og kameravinkler. Hvad som helst. Notaterne gemmes til senere brug. 

2: Se nu klippet igen. Denne gang er klassen inddelt i 4 grupper. Grupperne varetager hvert deres 
filmtekniske og indholdsmæssige element i klippet: 

 Lyd, ikke selve udsagnene, men reallyd, voiceover, tale, musik, osv… 

 Klip/beskæring/perspektiv 

 Motiv, hvilke motiver er vist? 

 Udsagn, hvilke udsagn kommer frem i klippet? 

3: Grupperne præsenterer deres fokus for resten af klassen, og læreren åbner en diskussion om, hvordan 
de filmiske virkemidler, fortælleplanet3 (lyd, klip, beskæring, perspektiv) understøtter/supplerer/modsætter 
sig indholdet, handleplanet (motiv/udsagn). 

 Øvelsen her kan også bruges på sekvensen fra 10.45 – 12.18, hvor Ulla Therkildsen fortæller om at være 
korrespondent og journalist.  

 

4: Tal med eleverne om forskellen på informationsgenrerne og opinionsgenrerne4.  

Selve reportagen og det arbejde, der blev lavet i Mogadishu, blev jo bragt i en eller anden form i 
TV2Nyhederne. Med udgangspunkt i elevernes notater fra første gennemsyn af klippet stilles følgende 
spørgsmål: 

 Hvor stærkt har nyhedsindslaget mon virket i forhold til klippet her fra tilblivelsen af reportagen?  

 Hvad kan denne udsendelse, som de journalistiske nyheder ikke altid kan? 

 

Opgaven besvares i grupper af 4.  

Først diskuterer eleverne spørgsmålene parvis, herefter sammenligner de deres svar med parret over for 
dem. Nu bliver de fire elever i teamet enige om et fælles svar ud fra de ting, de har diskuteret og er nået 
frem til parvis. Til sidst præsenterer teamet deres svar for hele klassen. Læreren laver en fælles svar-bank 
på tavlen. Det er oplaget at sætte en tidsramme på dette arbejde. 

 

 

 

 

 

 
                                                           
3
 Christine Pilegaard Larsen, Medier og medieundervisning, Gyldendal 2009 

4
 Læs eventuelt mere på www.avisnet.dk eller i Hanne Pedersen, Avisen, Gyldendal 2007 (Fås på CFU 

udlånssamlingen) 

http://www.cfufilmogtv.dk/
http://www.avisnet.dk/
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Arbejd videre 

Egenproduktion: 

Tid: Egenproduktionen kan tage lang tid, og egner sig bedst til et helt medieforløb. Tiden afhænger af, 
hvilke krav man stiller til omfanget af produktionen, samt om man vælger at viderebehandle det 
producerede. 

Ønsker man at arbejde videre med udsendelsen og dokumentargenren, kan følgende forslag inddrages.  

Med udgangspunkt i nærværende professionelle dokumentarproduktion afdækkes delelementerne i 
dokumentaren. Man piller så at sige udsendelsen fra hinanden. 

 Hvilke delelementer kan vi finde i Korrespondenterne? Man kan eventuelt opdele elementerne i 

undergrupper. 

På tavlen laves et fælles mindmap over genretræk, dette mindmap koges i fællesskab ned til et skema over 
dokumentarudsendelsens dele, et skelet, om man vil. Eleverne noterer, så de fremover har dette 
genreskema tilgængeligt. Det er vigtigt at være omhyggelig med at lave et ”rent” skema uden en masse 
detaljer. Det skal være overskueligt og enkelt. Eventuelt kan man i efterfølgende opgave bede eleverne om 
at have fokus på enkelte dele, for ikke at gøre opgaven for omfattende. 

Nu får eleverne i grupper á 4 følgende opgave: 

 Lav en dokumentar med titlen ”At være skoleelev”. Jeres dokumentar skal følge genreskemaet fra 

Korrespondenterne, og må ikke være længere end 15 min. Det kan være en stor fordel at lade 

eleverne bruge deres telefoner. De er ofte både hurtigere og nemmere at arbejde med i forhold til 

digitalkameraer. 

Efter produktionsdelen skal resultaterne vises og evalueres i fællesskab, igen ud fra det erfarede i 
genreskemaet. Eleverne skal komme med konstruktive bud, der kan rette produktionerne ind efter denne 
bestemte genre. 

Alt efter tidsperspektivet i undervisningen kan der åbnes mulighed for at arbejde videre rent praktisk på at 
forbedre produktionerne. 

 

 

Supplerende Materialer 

Følgende er forslag til supplerende materialer, der evt. kan lånes på dit lokale CFU. 
 

 Medietid af Jørgen Riber Christensen og Jane Kristensen, Dansklærerforeningen 2002 

 Mediebogen: for folkeskolen af Henrik Poulsen, Dansklærerforeningen 2005 

 Før deadline: journalistiske genrer af Anders Heering, Alinea 2010 

http://www.cfufilmogtv.dk/

