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TV! TV! TV! – casting 
DR2, 7.februar 2011, 30 min. 
 
 

I DR2 programserien TV!TV!TV! viser vært Ane Cortzen eksempler på, hvordan man gennem optagelses-
teknik og klipning kan understøtte eller ændre et budskab. Udsnittet af udsendelsen finder I 18:42 inde i 
udsendelsen.  

Her er det studieværten fra nyhederne Klaus Bundgaard Povlsen, der gennem forskellige anderledes 
optagelser og klipning kommer til at fremstå som en ”syndig nyhedsvært”. Der bliver vist eksempler på, 
hvordan et interview kan opsplittes og klippes sammen, så indholdet bliver helt anderledes. Eksempler med 
anden lyd over optagelser og effekten af dette vises også. 

Se fra 18:42 inde i udsendelsen.  ’Scenerne’ varer ca. 4 minutter. 

 

Billedet er et still fra tv-udsendelsen. 

Fælles Mål  
It- og mediekompetencer:  

Udsendelsen giver mulighed for at arbejde primært med området ”Analyse”, men også områderne 
”Produktion og formidling” og ”Informationssøgning og – indsamling” vil blive berørt.  

Det er i dag vigtigere end nogensinde, at eleverne får kompetencer i at kunne stille spørgsmål til digitale 
medier som meningsbærende produkter. Eleverne skal således lære at analysere digitale medier. De skal 
være i stand til at vurdere afsenderens motiver. Eleverne skal lære, at indholdet i fx tv-udsendelser kan 
manipuleres. 

Her er der mulighed for at opøve et kritisk syn på kildernes validitet ved at arbejde bevidst med at 
manipulere budskabet. 
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Ideer til undervisningen 

Elevopgaver i par eller grupper: 

 Vælg et emne, hvor det er muligt at have modsatte holdninger.  
Fx forbud af salg spiritus til børn under 16 år. Hvorfor skal man være 18 for at have lov til at 
stemme? 

 Udarbejd nu spørgsmål til emnet, så I kan udføre et interview med 1 person fra en anden gruppe. 

 Den ene person er nu interviewer, mens en anden er kameramand. Udfør interview med en person 
fra en anden gruppe. Sørg for at få videooptagelser fra forskellige vinkler mm. 

 I klipper nu 2 interview sammen. Det ene skal være tro mod den interviewes synspunkter, mens det 
andet skal være stærkt manipuleret. 

 

 

Til arbejdet med videoklipning kan I bruge fx Microsoft Moviemaker eller tilsvarende 
videoredigeringsprogrammer. 

Til diskussion: Kan man tillade sig at offentliggøre disse klip? 

 

 

 


