Brug levende billeder
i undervisningen
Bliv inspireret af konkrete eksempler på
brug af tv og film i undervisningen for
både indskoling, mellemtrin og udskoling.
Med tilhørende pædagogiske vejledninger
udarbejdet af fagkonsulenter fra CFU.

T i l g ru nd skolen

Das Geheimnis
der Currywurst

Iqbal & den indiske juvel

Vitello

Amelie rennt

Brug tv-udsendelser og
spillefilm i undervisningen
med mitCFU
På CFU’s streamingtjeneste, mitCFU, kan du finde en
stor mængde film og tv-udsendelser, hvoraf hundredvis
har tilhørende pædagogiske vejledninger og kapitelmærkninger lavet af fagkonsulenter.
Vejledningerne giver konkrete ideer til, hvordan du
inddrager udsendelsen eller filmen i undervisningen, og
hvordan eleverne kan arbejde med stoffet, uanset om
undervisningen foregår i klassen på skolen eller virtuelt.

danske og udenlandske tv-kanaler til alle fag og klassetrin, streaming fra Filmcentralen og mulighed for at
give eleverne digitale lektier for via stream fra mitCFU.
Med Spillefilmsaftalen får din skole desuden adgang til
700 spillefilm til undervisningsbrug.
Her kan du se eksempler på materiale fra mitCFU, som
er relevant i forskellige fag til indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen.

Med TVIS-aftalen og et CFU Film og TV-abonnement får
du blandt andet adgang til 50.000 tv-udsendelser fra

Tv-udsendelser og spillefilm er stærke pædagogiske læremidler. På skærmen
bliver historiske epoker levendegjort; fremmedsprog smyger sig ind i øret og
bevidstheden – og abstrakte temaer bliver hevet ned i øjenhøjde på en måde,
der kan føles og mærkes af eleven selv. Det er levende læring.

/ Dansk
I nd skoling
”Lilla spöket Laban 1 – 10”
/ SVT Barnkanalen 2021
Der findes ti små svenske film om spøgelset Laban
og hans liv på slottet Godmorgensol, hvor han bor
med sin familie og den kongelige familie. Filmene har
nogle fine temaer at tale med eleverne om, fx. at være
bange, venskab, ikke at slå til mv. Handlingen er nem
for eleverne at forstå, selvom de ikke forstår så meget
svensk. Den pædagogiske vejledning lægger op til, at
eleverne skal lege filmen, arbejde med svenske ord,
arbejde med fortællingen og livedubbe.
mitcfu.dk/TV0000122930
”Hunden Ib”
/ Tv-serie i syv afsnit, DR Ramasjang 2017
Syv fornøjelige fortællinger om en hund, der hedder
Ib. Der findes faktisk ikke det problem, Ib ikke kan
finde en løsning på, og det ender altid med en god
historie. Pædagogisk vejledning med skriveskabeloner
og kapitelmærkninger.
mitcfu.dk/TV0000109583
”Vitello”
/ Spillefilm, DK 2018
Mange elever er helt sikkert bekendt med historierne
om Vitello. Her er bøgerne filmatiseret med deres eget
udtryk og kædet sammen til en historie. Tematisk
handler filmen om Vitello, der savner din far, som han
ikke kender. Filmens øvrige temaer er fantasi og virkelighed, stedforældre, venskaber og kærester.
mitcfu.dk/CFUFILM1105897

Den store stygge ræv og alle hans venner

”Den store stygge ræv og alle hans venner”
/ Spillefilm, Frankrig 2018
Små historier om den store stygge ræv, der ikke er så
styg, at hønsene er bange for ham. Fx stjæler han tre
æg fra en rugende høne, men opdrager kyllingerne i
stedet for at spise dem. I den første historie møder vi
en stork, der ikke orker at finde en babys rette hjem,
hvorfor Gris, And og Kanin må træde til. De tre hovedkarakterer har forskellige temperamenter og skændes
lystigt. Det er oplagt at tale om andre ”trekløvere” fra
bøger og film og om venskabets mange elementer,
især i umage grupper, hvor personerne er vidt forskellige, men alligevel finder et fællesskab.
mitcfu.dk/CFUFILM1105898

Mel lemt r i n
”Mesterlære – skriv med Bjarne Reuter”
/ DR1 2020
Lad dine elever komme i mesterlære hos Bjarne Reuter. I tv-udsendelsen deler Bjarne Reuter ud af sine
skrivetips, og eleverne skal selvfølgelig også eksperimentere med selv at skrive fiktion - inspireret af mesteren. I vejledningen er der en opgave, hvor eleverne
skal omskrive scenen, hvor Mulle æder en skovsnegl,
så den handler om deres erfaringer med mobning.
mitcfu.dk/TV0000120998
”Iqbal & den indiske juvel”
/ Spillefilm, Danmark 2018
Filmen bygger på Manu Sareens populære bøger og
den kan ses i forlængelse af læsning af en af bøgerne.
Filmen er fuld af humor og spænding og handler om
temaer som venskaber og det at tænke på andre end
sig selv. Der er lavet et kapitelsæt til filmen, som er
bygget op omkring berettermodellen. Det kan bruges
som en introduktion til modellen, og hvordan den kan
bruges i forbindelse med film.
mitcfu.dk/CFUFILM1114874

/ Dansk

Kunsten at græde i kor

”Askedrengen – jagten på det gyldne slot”
/ Spillefilm, Norge 2019

”Er det en joke”
/ DR2 2021

Filmen er bygget på klassiske norske folkeeventyr
om Askedrengen, og der er mange elementer, som
eleverne måske er stødt på i andre eventyr, de kender.
Den er et spændende actioneventyr med masser af
magi og typiske eventyr genretræk, som eleverne kan
gå på jagt efter, mens de ser filmen. Til filmen er udarbejdet et kapitelsæt: ”På jagt efter eventyrtræk”.

Dette er første af to afsnit i serien ”Vikarlandsholdet” fra 2021. De to udsendelser beretter om en flok
amatørspillere, som får deres vildeste drengedrøm
opfyldt og bliver landsholdsspillere for en dag. Den
pædagogiske vejledning indeholder ideer til analyse
og fortolkning og lægger op til, at udskolingseleverne
undersøger komposition, dramaturgi og kilder ved
hjælp af kapitelsæt. Derudover indeholder vejledningen skriveopgaverne ”Du spiller selv på vikarlandsholdet” og ”Skriv om en EM-oplevelse”.

mitcfu.dk/CFUFILM1114661

Ud skoling

mitcfu.dk/TV0000124385

”20 tv-reklamer fra 2021”
/ CFU Danmark 2021

”Kunsten at græde i kor”
/ Dansk spillefilm 2017

De 20 tv-reklamer er optaget fra TV3 i januar 2021.
Den pædagogiske vejledning indeholder analysemodel og oplæg til arbejdet med de enkelte reklamespots.

Filmen er baseret på Erling Jepsens delvist selvbiografiske roman af samme navn, men adskiller sig på
flere punkter fra romanen, og det vil være oplagt at
arbejde med processen fra bog til film. De gennemgående temaer i den tragikomiske historie om en
dysfunktionel familie er spørgsmålene om seksuelt
misbrug, skyld og uskyld, ansvar og ansvarsforflygtigelse.I den pædagogiske vejledning er der en lang
række arbejdsopgaver og oplæg til diskussion.

mitcfu.dk/TV0000123135
”Marinus kan ikke vælge uddannelse”
/ DR2 2020
”Det gode råd” består af vært Paula Larrain og eksperterne sognepræst Lars Gustav Lindhart, præst og
Kierkegaard-ekspert Pia Søltoft, imam Waseem Hussain og spirituel lærer Steen Landsy. I denne udsendelse kommer panelet med gode råd til Marinus, som
vil kunne bruges af mange andre unge, som er i tvivl.
De vil også skabe en refleksion over samfundet og
andres krav og forventninger til unge mennesker. Der
er derfor mulighed for debat i klassen efter udsendelsen. Et kapitelsæt lægger op til diskussion.

mitcfu.dk/CFUFILM1122919
”Bøger der gør en forskel”
/ Dansk spillefilm 2017
En dansk dokumentarserie serie på 18 afsnit om danske forfattere. Fra Jeppe Åkjær til Stine Pilgaard. Fra
Halfdan Rasmussen til Kirsten Thorup. Med kapitelsæt
til enkelte afsnit.
mitcfu.dk/TV0000122400

mitcfu.dk/TV0000120705

/

Find flere eksempler på undervisningsrelevante tv-udsendelser og spillefilm
med pædagogiske vejledninger til dansk på mitCFU.dk

/ Dansk som

andetsprog og
kulturmøde

I nd skoling
”Hunden Ib”
/ Tv-serie, DR Ramasjang
Denne film om hunden Ib indeholder syv små fortællinger. Den er derfor oplagt at bruge til at skabe forforståelse om, hvem hunden Ib er. Der findes mange
flere film om hunden Ib i MitCFU, hvor de er optaget
enkeltvis og hvor der er udarbejdet pædagogiske
vejledninger. Nogle af filmene har en vejledning, der
lægger op til at arbejde med elevernes fremstillingskompetence, da fortællingerne om Ib er meget korte,
og med en meget tydelig og genkendelig struktur er
de oplagte at bruge som oplæg til skrivning og til at
sætte fokus på teksters struktur. I nogle af filmene
er der sat fokus på filmtekniske virkemidler, ord og
begrebsforståelse, altså elevernes fortolkningskompetence.
mitcfu.dk/TV0000114686

Mellemtri n
”Jungledyret Hugo”
/ Tv-serie, DR Ramasjang
Til tretten tv-udsendelser om Jungledyret Hugo er der
lavet kapitelsæt, der understøtter elevernes arbejde
med opbygning af sætninger med sproglige ressourcer fra den systemiske funktionelle lingvistik; deltagere, processer, omstændigheder og forbindere. Vejledningen er lavet til dansk som andetsprog.
mitcfu.dk/TV0000119014
”Hassan og ramadanen”
/ Dansk dokumentarfilm fra 2017, DR Ultra
Hassan på 11 år har valgt at faste for første gang
til ramadanen, fordi han vil være ligesom sine store

/

xxx

brødre. Fasten falder i juni måned, og fra solopgang
til solnedgang må Hassan hverken spise eller drikke.
Filmen følger Hassans store beslutning om at faste
frem til Eid, der afslutter ramadanen.
mitcfu.dk/TV0000107065

Ud s kol i ng
”Fighter”
/ Dansk spillefilm 2007
17-årige Aichas tyrkiske forældre forventer, at hun
opfører sig pænt og passer sin skole. Men Aicha vil
bestemme selv. Hun får afløb for sine frustrationer
og konflikten mellem de to kulturerved at dyrke sin
passion: kung fu-kampsport. Pædagogisk vejledning
med fokus på kulturmøder, integration og dansk som
andetsprog.
mitcfu.dk/CFUFILM1076049
”Borgen 1. Dyden i midten”
/ DR2 serie 2010
I den danske tv-serie Borgen præsenteres kursisterne
for mekanismer i dansk politik og den journalistiske
mediedækning af denne. Serien kan på denne måde
fungere som en introduktion til dansk politik, det
danske parlamentariske system og forholdet mellem
politik og medier. Da serien er karakterdrevet, personificeres og eksemplificeres det politiske system og
mediernes dækning gennem personerne og deres
relationer. Den pædagogiske vejledning præsenterer
en mulig tilgang til arbejdet med tv-serien og indeholder forslag til kommunikative opgaver, hvor kursisterne får mulighed for at eksperimentere og prøve deres
sprog af.
mitcfu.dk/TV0000016346

Find flere eksempler på undervisningsrelevante tv-udsendelser og spillefilm med
pædagogiske vejledninger til dansk som andetsprog og kulturmøde på mitCFU.dk

/ Kristendomskundskab

I nd skoling

Venner med døden

Ud s kol i ng

”Ängeln”
/ SVT 2 2014

”Jesu fødselsdag”
/ TV2 2017

En animationsfilm med en enkel og letforståelig handling. En engel falder ned fra himlen. Hendes vinger kan
ikke bære hende, fordi de krymper hver gang, hun gør
noget dumt mod andre. En dag kommer hun til et cirkus, hvor kanonkongen forsøger at hjælpe hende med
at flyve igen. Det lykkes først, da hun begynder at gøre
gode gerninger. Pædagogisk vejledning er tilgængelig.

Peter Ingemann er på besøg i det hellige land, Israel
og den Besatte Vestbred. Han følger i Jesu fodspor
fra fødsel til død ved at besøge de tre byer, Nazareth,
Bethlehem og Jerusalem og kirkerne i byerne: Bebudelseskirken, fødselskirken og gravkirken. Undervejs fortælles om kristendom og kristne traditioner.
Kapitelmærkningen følger kronologisk udsendelsen
og giver et indblik i, hvordan de mest hellige steder i
kristendommen forvaltes i nutiden.

mitcfu.dk/TV0000013923

Mellemtri n

mitcfu.dk/TV0000109571

”Venner med døden”
/ DR Ultra 2018

”5 skarpe om døden”
/ DR K 2015

Børnereporterne Mille og Mathias er nysgerrige på
døden. De argumenterer for, at børn skal vide mere,
end voksne synes. Tag med på et hospice og hos en
bedemand, og se små animationsfilm med fakta, der
underbygger de to børns refleksioner.

Arbejd med døden som emne på tværs af religioner
og livsopfattelser. F.eks. dødsangst og hvordan mennesker oplever døden forskelligt i verden, og hvordan
det hænger sammen med religion og samfund. Pædagogisk vejledning til kristendomskundskab i 8-10.
klasse.

mitcfu.dk/TV0000113650

mitcfu.dk/TV0000033046
”Djur jag dödade förra sommaren”
/ SVT 1 2013
Kortfilm med etiske spørgsmål om liv og død og sandt
og falsk. Er det i orden at slå et lille dyr ihjel men ikke
et stort? Det og meget mere tager den pædagogiske
vejledning fat på sammen med andre spørgsmål om
skyld og ansvar.
mitcfu.dk/TV0000027050

”Adam og Eva (4) – kristendom”
/ DRK 2018
Er vores moderne verden blevet et frisindets paradis
på jord, eller har vi helt glemt vores kristne moralske
kompas? Det skal debattørerne Adam Holm og Eva
Selsing diskutere, når de møder virkelighedens moralske dilemmaer. I dette afsnit besøger de Nazaret
Kirke i København for at debattere kristendommens
plads i det danske samfund. Kapitelsæt med oplæg til
diskussioner.
mitcfu.dk/TV0000112916

/

Find flere eksempler på undervisningsrelevante tv-udsendelser og spillefilm
med pædagogiske vejledninger til kristendomskundskab på mitCFU.dk

/ Matematik
I nd skoling

Matematikkens mægtige mysterier

Ud s kol i ng

”Skæg med matematik”
/ Tv-serie, DR Ramasjang 2014

”Matematikkens mægtige mysterier”
/ DR2 2019

Hr. Skæg regner og tæller med de mindste.Til hvert
afsnit er udarbejdet kapitelsæt, som gør det nemt
i undervisningssituationen at slå ned på konkrete
afsnit, opgaver, konkurrencer og sange.

Giver indblik i matematikkens historiske, kulturelle og
samfundsmæssige sammenhæng og kan med fordel
vises som oplæg til arbejdet med hele tal, talsystemer, det binæres system osv. Kapitelsæt om 1-tallets
historie.

mitcfu.dk/TV0000031517

mitcfu.dk/TV0000115852

Mellemtri n
”Kalkyl”
/ SVT1 2017
Svensk tv-serie i 6 afsnit om vinkler, omkreds, rumfang, målestoksforhold og sandsynlighed. Pædagogisk vejledning og kapitelsæt til de enkelte afsnit.
mitcfu.dk/TV0000105091
”NØRD – ultra:bit”
/ DR Ultra 2018

”1-tallets historie”
/ DR2 2006
Hvad er matematik, og hvor kommer det fra? Astrofysiker Mario Livio går i matematikkens fodspor fra
Pythagoras til Einstein og udforsker dens forbløffende indflydelse på alt – lige fra de første trådløse
radiotransmissioner til sneglehusenes spiralmønstre.
Kapitelsæt med arbejdsopgaver.
mitcfu.dk/TV0000000345

Hvordan teknologien griber ind i vores hverdag. Hvis
dit liv var en app, ville det se sådan ud. Udsendelsen
er delt op i forskellige afsnit, der hver især kan bruges
i en samtale om, hvordan man bruger smartphones
og apps i hverdagen. Kapitelmærkningen til udsendelsen viser de enkelte kapitler og indeholder spørgsmål,
som eleverne kan forholde sig til efter hvert kapitel.
mitcfu.dk/TV0000113485

/

Find flere eksempler på undervisningsrelevante tv-udsendelser og spillefilm
med pædagogiske vejledninger til matematik på mitCFU.dk

/ Engelsk
I nd skoling
”Eggs”
/ BBC Prime 2008
Fortælleren og tante Mabel taler meget tydeligt.
Bestemte ord og vendinger gentages, så seernes
ordforråd udvides. Til udsendelserne er der enten en
tegnefilm eller en faktaudsendelse, der underbygger
temaet. Den pædagogiske vejledning har forslag til
arbejdet med mundtlig og skriftlig kommunikation,
samt kultur og samfund.
mitcfu.dk/TV0000012314

Mellemtri n
”Whats New Scooby-Doo?”
/ Boomerang 2020
Denne udsendelse kan bruges til at øve elevernes
lytteforståelse. Da der vil være mange ord, som eleverne ikke kan, er det oplagt at arbejde med at forstå
hovedindhold i udsendelsen. Det vil hjælpe, at serien,
som udsendelsen er fra, er kendt af mange, og at
billederne understøtter forståelsen. Der er udarbejdet
en vejledning til udsendelsen.
mitcfu.dk/TV0000119652

Whats New Scooby-Doo?

”Pooh’s Heffalump Movie”
/ Disney, engelsksproget spillefilm fra 2005
Peter Plys og venner starter en ekspedition for at
fange den farlige hafferlaf. Filmen kan bruges til at
arbejde med lytteforståelse og samtale. Fokus kan
være, at eleverne forstår hovedindholdet og kan fortælle om dette ved hjælp af visuel støtte og ordstøtte.
Det at stille og reagere på spørgsmål, og dermed
have forståelse for brugen af spørgeord, til hinanden
omkring filmens indhold og karakterer, kan også være
et fagligt omdrejningspunkt.
mitcfu.dk/CFUFILM1115238

Ud s kol i ng
”The Lost Boys”
/ BBC World 2020
Udsendelsen, som peger på aspekter af samfundsmæssige forhold for unge sorte, kan ses i sin helhed,
og eleverne kan fordybe sig i hver deres forskellige
aspekter af dens problematikker, fx grooming and criminalisation or being black – surveillance and police.
De kan fordybe sig i de forskellige unge mænds fremlæggelse af situationen og i den forbindelse bruge
udsendelsens kapitelsæt. I forlængelse af udsendelsen kan der arbejdes med både mundtlige præsentationer og med samtale.
mitcfu.dk/TV0000122597

Winter’s Bone

”Winter’s Bone”
/ Spillefilm, USA 2010
Bagsiden af den amerikanske drøm, skildret i en
barsk og usædvanlig realistisk skæbnefortælling, som
udspiller sig blandt samfundets nederste, de såkaldte ”Hillbillys”, i Missouris bjerge. Winter’s Bone er en
genrehybrid og blander elementer fra westerngenren,
folkeeventyret, kriminalfilmen og det socialrealistiske
drama. Et gennemgående tema er familien og de
indforståede relationer i et kriminelt lokalsamfund,
hvor den øverste lov er tavshedens lov. Pædagogisk
vejledning med fokus på disse temaer.
mitcfu.dk/CFUFILM1117469
”Mickybo & Me”
/ Spillefilm, UK 2004

Mickybo & Me

Året er 1970. Stedet er Belfast i Nordirland – en delt
by, hvor forholdet mellem protestanter og katolikker
er meget anspændt. To drenge, den katolske Mickybo og den protestantiske Jonjo, kommer fra hver sin
side af byen, men mødes og bliver venner. I forhold
til engelskundervisningen er det oplagt at have fokus
på konflikten i Nordirland, men filmen lægger også
op til at tale om venskaber, familie og konflikter i bred
forstand. Se vejledningen, hvor der er spørgsmål og
diskussionsoplæg til disse emner.
mitcfu.dk/CFUFILM1117878

/

Find flere eksempler på undervisningsrelevante tv-udsendelser og spillefilm med
pædagogiske vejledninger til engelsk på mitCFU.dk

/ Tysk
Mellemtri n
”Die Sendung mit der Maus Spezial:
Kopenhagen-Maus”
/ ARD 2020
Tysk pædagogisk underholdningsserie for børn.
Musen bliver 49 år og i den anledning rejser Ralph
Caspers til Danmark. Undersøgelser siger, at danskerne er særlig lykkelige. Hovedstaden København
er fuld af gode ideer og siges at være ”fremtidens by”.
Kapitelmærkningen gør det nemt at navigere blandt
de enkelte temaer.
mitcfu.dk/TV0000119752
”Pilotin”
/ ARD 2021
Tysk vidensmagasin for børn fra 2012. Angie er 11 år
og vil gerne blive pilot. Men hun har aldrig fløjet før.
I dette afsnit besøger hun en ægte pilot og må følge
ham en hel dag. Hun må endda flyve med til Lissabon. Om hun derefter stadigvæk vil være pilot, må
dagen vise. Udsendelsen kan bruges ifm., at eleverne
lærer betegnelserne for forskellige jobs, fx i relation
til at præsentere deres familie, eller i udskolingen,
hvor eleverne får inspiration til at fortælle om deres
eget ’Traumjob’. I kapitelsættet er der spørgsmål og
desuden chunks, der optræder i udsendelsen, og som
kan sættes i spil i elevernes eget sprog.

Amelie rennt

”Das Geheimnis der Currywurst”
/ ARD 2021
Tysk krimiserie med børn i hovedrollerne. Nogen har
stjålet den historiske kogebog, med de hemmelige
pølse-opskrifter og efterladt pølseboden i en jammerlig tilstand. Bedstemor Leni er lige ved at give
op, da Max alarmerer sine venner. Detektivgruppen
Peberkorn har en ny opgave. Filmen kan fx anvendes
til temaer som Freundschaft, Abendteuer, Familie,
Hamburg, Mein Lieblingsessen mm.
mitcfu.dk/TV0000114960

Ud s kol i ng
”Amelie rennt”
/ Spillefilm, Tyskland 2017
Kombinationen af overbekymrede forældre og tvær
pubertetspige med astma udløser et kurophold i bjergene i Tyrol. Det egentlige tema er Amelies udvikling
fra tvær og aggressiv til sød og imødekommende. Fra
ikke at anerkende sin sygdom, til at tage imod tilbud
om behandling. Den pædagogiske vejledning beskæftiger sig med temaerne ”identitet”, ”coming of age” og
”eventyrfilm”, og indeholder elevark med opgaver til
dansk og tysk på mellemtrinnet.
mitcfu.dk/CFUFILM1113021

mitcfu.dk/TV0000125493

/

Find flere eksempler på undervisningsrelevante tv-udsendelser
og spillefilm med pædagogiske vejledninger til tysk på mitCFU.dk

/ Fransk
”Den Junge muss an die frische luft”
/ Spillefilm, Tyskland 2018
Handlingen er baseret på den kendte tyske komiker
Hape Kerkelings barndom og opvækst i NordrheinWestfalen. I et Tyskland, der stadig er præget af
krigens efterslæb, finder den livsglade Hans-Peter sin
helt egen måde at håndtere virkeligheden på. En hjertevarm fortælling, der dog også fortæller om moderens dybe depression, som ender i selvmord. Filmen
behandler tyskfagligt relevante emner som Familie,
Anders sein, og Krankheit und Tod.
mitcfu.dk/CFUFILM1113116
”Dessau Dancers”
/ Spillefilm, Tyskland 2014
Med en humoristisk og ungdommelig tilgang til det
historiske indhold, fanger ”Dessau Dancers” elevernes
umiddelbare interesse. Vi følger den 18-årige Frank
og hans venner, da Break Dance-bølgen når til DDR i
85. Men i det konforme samfund er der ikke plads til
den vilde, utvungne og ikke mindst individualistiske
udtryksform. Det konfronteres de unge dansere hurtigt
med, og deres venskab sættes på en svær prøve. Filmen er oplagt at anvende i forbindelse med tyskfaglige
temaer som DDR, Jungs sein, Freundschaft.
mitcfu.dk/CFUFILM1108765

Mel lemt r i n
”Alors parle!”
/ SVT2 2016
Programvært Jonas Modin ledsaget af sine to venner
Lisa og Anton, tager os med rundt i Frankrig i serien
som består af 8 afsnit. Serien er produceret til begynderundervisningen i fransk til niveau A1 og egner sig
til at arbejde med forskellige elementer af kompetenceområdet: Sprogligt fokus samt tilegnelse af ordforråd indenfor faglige relevante kategorier. Tilgangen til
grammatikken i udsendelserne er funktionel. Pædagogisk vejledning til hele serien.
mitcfu.dk/TV0000103048
”Helveticus”
/ TV5MONDE Europe 2014
Den pædagogiske vejledning retter sig mod faget
fransk i 6. klasse. Med denne tv-udsendelse kan du
på en varieret måde arbejde med ordforrådstilegnelse. Der er udarbejdet en pædagogisk vejledning til
denne udsendelse og til Helveticus Les Lacustres. Den
pædagogiske vejledning indeholder fire små opgaver.
Eleverne skal matche ord og billeder fra animationsfilmen og derefter lege med ordene og tegningerne.
mitcfu.dk/TV0000030416

Mel lemt r i n/Ud s kol i ng
”Aime-moi”
/ Kortfilm, SVT2 2016
Denne lille kortfilm kan fint inddrages i et tema om
kærlighed. Den stakkels Clarisse tror, at hun har
fundet sin drømmeprins, men virkeligheden viser sig
at være en anden. Den pædagogiske vejledning har
fokus på person- og karakterbeskrivelse samt på,
hvordan romantiske handlinger kan udmønte sig.
mitcfu.dk/TV0000103889

Nous, les européens. Le vélo, ca roule

Ud skoling
”Nous, les européens. Le vélo, ca roule”
/ TV5MONDE 2021
Denne reportage fra 2020 omtaler København som
verdens bedste cykelby, og Danmark er vist fra sin
bedste side. Det er oplagt at spørge eleverne om, de
kan genkende sig selv i det billede, der bliver givet
af Danmark i denne reportage. Det er også oplagt at
bede eleverne om, selv at lave en lille reportage om
fordele og ulemper ved at bruge cyklen, der hvor de
bor. Udsendelsen kan ses med franske eller engelske undertekster og kapitelsættet giver nogle bud på
tilgang til dokumentaren.
mitcfu.dk/TV0000124176
”At være og at have”
/ Spillefilm, Frankrig 2002
Filmen er et portræt af en lille verden, hvor læreren
fremstår som en sympatisk og tålmodig leder, der
tackler hverdagens udfordringer med omsorg og
autoritet. Man kommer hurtig til at holde af de mange søde børn og deres spontanitet, mens man nogle
gange kan undres over lærerens pædagogiske greb.
Filmen giver således en masse stof til diskussion og
refleksion over skolesystemer, lærer/elev relationer,
lektier og forældre, forskel på land og by. Filmen kan
inddrages i undervisningen allerede fra mellemtrin.
Kapitelsættet foreslår forskellige aktiviteter til de forskellige scener.

”Spurven – la vie en rose”
/ Spillefilm, Frankrig 2007
Den storslåede livsfortælling behandler temaer som
kærlighed og tro på livet. Det er oplagt at arbejde
med Edith Piaf i franskundervisningen, da hun har
været og stadig er en stor inspiration for et utal af
sangere og diverse kunstnere i Frankrig og internationalt. Filmen har mange flashback, og den ikke-lineære fortælling kan gøre det lidt svært at følge med i
historien. Det anbefales derfor, at eleverne har læst
om eller orienteret sig i Edith Piaf’s liv inden, de ser
filmen.
mitcfu.dk/CFUFILM1117865
”Tour Eiffel” ”
/ TV5MONDE 2021
Den korte dokumentar giver et anderledes indblik
i Eiffeltårnets historie og funktioner. Gennem mødet med de personer, der har et specielt forhold til
denne seværdighed, får vi forskellige perspektiver på,
hvordan det er at arbejde med og omkring Eiffeltårnet. Udsendelsen egner sig til eleverne i udskolingen
og på ungdomsuddannelsen og kan inddrages i en
tematik om Paris’ monumenter. Det er også oplagt at
anvende udsendelsen til at diskutere Paris’ historie
eller erhvervsvalg. Udsendelsen kan ses med engelske undertekster, og kapitelsættet giver nogle bud på
tilgang til dokumentaren.
mitcfu.dk/TV0000123597

mitcfu.dk/CFUFILM1114843

/

Find flere eksempler på undervisningsrelevante tv-udsendelser og spillefilm
med pædagogiske vejledninger til fransk på mitCFU.dk

/ Historie og

samfundsfag

Mellemtri n

Tsotsir

Ud s kol i ng

”Venner fra fremtiden”
/ DR Ultra 2017

”18. maj 1993 – på Nørrebro”
/ DR2 2009

ULTRA-serien består af otte afsnit, hvor vi følger to
børn, som på egen krop oplever, hvordan det er at
være barn i efterkrigstiden, 1. Verdenskrig, Randers
i 1865, Aarhus i 1975 osv. Den pædagogiske vejledning lægger op til gruppearbejde, hvor eleverne vil
beskæftige sig med periodens særkender.

Den pædagogiske vejledning tager udgangspunkt
i kanonpunktet Maastricht 1992, dog med fokus
på de voldsomme uroligheder der udspillede sig i
København efter folkeafstemningen 18. maj 1993.
Dermed arbejdes der bl.a. med kompetenceområdet
”Kronologi og Sammenhæng” og mål indenfor ”Det
lokale, regionale og globale”, for hvordan kan det
være, at et møde blandt de europæiske statsledere i
en hollandsk by, kan udløse så store og voldsomme
gadekampe i København?

mitcfu.dk/TV0000107987
”Kærlig hilsen”
/ TV2 2018
”Kærlig hilsen” er en udsendelsesrække på 4 afsnit,
hvor hvert afsnit tager en kendt dansker med tilbage
til dennes barndom. I udsendelserne tager vi med Jarl
Friis Mikkelsens familie tilbage til året 1963, med Marianne Flormann tilbage til 1976, Anne Sofie Espersen
tilbage til 1985 og Felix Schmidt tilbage til 1988. De
fire kendte tager hele familien med tilbage i tidslommen, hvor de i tre dage skal leve som dengang. Den
pædagogiske vejledning er lavet, så den dækker over
alle fire afsnit med nogle generelle idéer til udsendelserne.
mitcfu.dk/TV0000115032

mitcfu.dk/TV0000013863
”Tsotsir”
/ UK, Sydafrika 2005
Gadedrengen Tsotsi stjæler i Sowetos rigmandskvarter en bil og skyder chaufføren, og opdager så, at der
ligger et spædbarn på bagsædet! Tsotsi, der konstant
plages af frygtelige minder fra sin egen barndom,
tager barnet til sig og plejer det efter bedste overbevisning. I den pædagogisk vejledning, med baggrundsstof og elevopgaver, er der fokus på tiden efter
apartheid i Sydafrika, arv og miljø, og eksistentielle
spørgsmål om skyld og tilgivelse.
mitcfu.dk/CFUFILM1123517

/

Find flere eksempler på undervisningsrelevante tv-udsendelser og spillefilm
med pædagogiske vejledninger til historie på mitCFU.dk

/ Historie og

samfundsfag

Ud skoling

/ Naturfag
I nd s kol i ng

”Historien om Danmark”
/ DR1 2017

”Ernest & Celestine (7)”
/ DR Ramasjang 2018

Dansk tv-serie i 10 afsnit er en rejse ind i fortiden, fra
stenalder til velfærdsstat. Den pædagogiske vejledning indeholder elevspørgsmål og lærersvar, der
kan bruges som undervisningsopstart og/eller med
kildekritisk sigte efter udsendelsen.

Der kan arbejdes med udsendelsen i flere fag fx
billedkunst og natur og teknologi. I natur/teknologi
kan udsendelsen bruges i forbindelse med et forløb
om fugle. Her kan fokuseres på: fugles udvikling fra
æg til voksen fugl, flyvning, trækfugle contra standfugle. I billedkunst kan der arbejdes med at udvælge
scener fra udsendelserne med fokus på samtale om
stil, teknik, og udtryk. Herunder som udgangspunkt
for elevernes eget arbejde med tegning og akvareller.
Eleverne kan tegne Bibi, hvor hun maler, spiller trompet eller spiser orme ved bordet.

mitcfu.dk/TV0000105785
”Die Reise mit Vater”
/ Spillefilm, Tyskland 2016
Filmen giver et unikt indblik i tilværelsen bag jerntæppet, specifikt det autoritære overvågningssamfund
i Rumænien omkring det tidspunkt, hvor sovjetiske
kampvogne rullede mod Prag, og ’68 varslede ungdommeligt nybrud i vesten. For nutidens unge er der
stort identifikationspotentiale med de to unge brødre
Mihai og Emil, mindretalstyskere (Donauschwaben),
som vil eskortere deres syge far til en uopsættelig
operation i Østtyskland. På vejen arresteres og interneres familien sammen med andre landsmænd, men
griber en pludseligt opstået mulighed for at komme til
Vesten. Paradoksalt nok havner de i et socialistisk og
tidstypisk ungdomskollektiv i München. Filmen kommer godt omkring både den østeuropæiske geografi
og kommunismen, og 1968-generationens idealer,
som de udspilles i kollektivet.
mitcfu.dk/CFUFILM1117387

mitcfu.dk/TV0000113610

Mel lemt r i n
”Verdens mest beskidte flod”
/ DR2 2015
Millioner af mennesker i Indonesien er afhængige af
Citarum-floden for at få drikkevand, men som Seyi
Rhodes og Hugo Ward opdager, er floden fyldt med
forbløffende mængder affald. Den pædagogiske vejledning har fokus på opgaver og undersøgelser, som
eleverne kan arbejde med i forhold til filmens problemstillinger såsom modsætningerne mellem rent
drikkevand, sundhed, miljø og arbejde og kapital.
mitcfu.dk/TV0000033585

Pigen og ræven

Mellemtri n
”Sådan bygger man en planet (1)”
/ DR3 2014
Engelsk videnskabsmagasin i 2 dele. Et hold ingeniører har sat sig for at bygge jordkloden – en gang til!
Med de samme gasarter og råmaterialer forsøger
holdet at sammensætte en mini-jordklode for på den
måde at finde ud af, hvordan jorden blev skabt for
milliarder af år siden. Grundet den særdeles konkrete
modellering, kan udsendelsen anvendes fra 4. klasse
til forståelse af solsystemet og specielt give svar
på, hvorfor Jorden er den ideelle planet for liv, som
vi kender det. I de større klasser giver udsendelsen,
sammen med del 2, en sammenhængende forståelse
af, hvorfor vi skal 13,8 mia. år tilbage til Big Bang og
betragte universets udvikling for at forstå vores egen
eksistens.
mitcfu.dk/TV0000030601

natur og dens plager. Der begås åbenlyse fejl af de
glade byboere, og gode råd fra landbrugskonsulenten, tidens gang og dyrekøbte erfaringer er nødvendige – for selvom de er begunstiget af det californiske
klima, truer også den californiske tørke.
mitcfu.dk/CFUFILM1113217
”Pigen og ræven”
/ Spillefilm, Frankrig, 2007
En utroligt smuk naturfilm, som er lavet af biologen/
dokumentaristen bag ”Pingvinmarchen” (2005).
Historien om pigen og ræven er først og fremmest
en meget sanselig formidling af mødet og venskabet
mellem barn og det vilde dyr, i storslået natur og med
årstidernes skiften som baggrund. Det er enestående
smukt fotograferet. Filmen er velegnet til at tale om
vilde – herunder også farlige – dyr, børns forhold til,
og følelser for dyr, og om at færdes i naturen.
mitcfu.dk/CFUFILM1077841

I nd skoling
”Den største lille gård”
/ Dokumentarfilm, USA 2018
Dokumentarfilm om naturfotografen John og kokken
Molly, som startende med gold jord og skabte et paradis på 80 hektar med frilandsgrise og får, der græsser
mellem frugttræerne. Men tingene går ikke altid som
planlagt, for fuglene åd frugten, dyrene blev syge og
regnen lod vente på sig. Filmen er velegnet til at konkretisere emner som biodiversitet, økologi, bæredygtigt landbrug, at opnå balance med den omgivende

/

Find flere eksempler på undervisningsrelevante tv-udsendelser og spillefilm
med pædagogiske vejledninger til naturfag på mitCFU.dk

/ Billedkunst
I nd skoling

Skraldekunst

Mel lemt r i n

”Ernest & Celestine (1)”
/ DR Ramasjang 2018

”Kunst”
/ DR3 2015

I billedkunst kan arbejdes med at udvælge scener fra
udsendelserne med fokus på samtale om stil, teknik
og udtryk. Disse kan siden være udgangspunkt for
elevernes eget arbejde med tegning og akvareller.
Med udgangspunkt i kapitelsættet (elevspørgsmål)
samtales fælles undervejs. Efter filmen kan eleverne
udvælge en til to vigtige scener fra filmen, som først
tegnes med blyant på akvarelpapir og herefter males
med akvarel.

Dansk dokumentarserie ”På grænsen” inviterer i dette
program en række kendte danskere til at diskutere,
hvor grænsen går for dem, for os og for dig. Her bliver
de præsenteret for fem sager, som ligger i en gråzone og tvinger dem til at finde ud af, hvor de selv ville
trække stregen i sandet. I dag tager vi på museum
og snakker om kunst. Er et billede, fra IKEA, kunst? Er
det okay at bruge ordet ”neger”, når det er i kunstens
navn? Og ville du trykke på knappen på den der
blender?

mitcfu.dk/TV0000113523

mitcfu.dk/TV0000033781
”Fantomdrengen”
/ Spillefilm, Frankrig 2015
11-årige Leo er på hospitalet med en alvorlig sygdom
og opdager, at han kan forlade sin krop og svæve ud
i byen. Fantomkroppen bliver en politikommissærs
øjne, da denne sidder i kørestol, og sammen får de
standset en grum forbryders planer. Den pædagogiske vejledning er til billedkunst, dansk og kristendomskundskab.
mitcfu.dk/CFUFILM1073837

”Skraldekunst”
/ KreaKampen, DR Ultra, 2017
”KreaKampen” er en serie fra DR Ultra, hvor børn
dyster om at være de mest kreative inden for forskellige områder. I denne udsendelse handler det om at
bygge skraldekunst i genbrugsmaterialer. Dommeren
er Shane Brox kendt fra blandt andet Shanes Verden.
Den tilhørende pædagogiske vejledning giver idéer til,
hvordan udsendelsen kan bruges som et afsæt for at
arbejde med skraldekunst i billedkunstundervisningen, men udsendelsen vil i høj grad også give mening
i håndværk og design.
mitcfu.dk/TV0000105106

Den lille prins

”Den lille prins”
/ Spillefilm, Frankrig, USA etc. 2016
Saint-Exupery’s ”Den lille prins” er fra 1943, og
instruktøren Mark Osborne har sat det klassiske
eventyr ind i en moderne ramme, hvor en lille 9-årig
pige paces frem af sin overambitiøse mor, og hendes
plan om at få datteren ind på en prestigefyldt skole.
Naboen er en gammel mand, tidligere pilot og eventyrer, og han introducerer pigen til en magisk verden.
Et helt centralt tema er barndom kontra voksenliv, og
forskellene på de to verdener er tegnet tydeligt op.
Det er desuden oplagt at se på sammenhæng mellem
bog og film. Den pædagogiske vejledning indeholder
en række klip fra filmen, en billedpakke med 20 stills
samt elevark til dansk og billedkunst.
mitcfu.dk/CFUFILM1076141

Ud s kol i ng
”Marie Krøyer”
/ Spillefilm, Danmark 2018
Bille Augusts film om Marie Krøyer kan opgives som
hovedværk i 9. og 10. klasse. Det vil være oplagt at
bruge filmen i forbindelse med fordybelsesområder
som ”Skagensmalerne”, ”Det moderne gennembrud”
eller ”Kvindeportrætter”. Der er udarbejdet en pædagogisk vejledning og en kapitelmærkning til filmen,
som klæder eleverne på til at skrive en portrætartikel
om Marie Krøyer.
mitcfu.dk/CFUFILM1077125
”Anna Ancher – kunsten at fange en solstråle”
/ DR2 2019
DR’s dokudrama om skagensmaleren Anna Ancher
formidler på fængende vis historien om en ung
kunstner, som trods sit køn bliver en af sin tids mest
banebrydende malere. De brevvekslinger, som indgår
i udsendelsen gør, at vi kommer helt tæt på forholdet
mellem Michael og Anna Ancher. Eksperter bidrager
undervejs med viden om Annas liv, værker, motiver og
teknikker. Billedernes lys og farver skiller sig i dag ud
fra de andre store skagensmalere. Brug CFU-kapitelsæt med elevspørgsmål, hvis I arbejder med skagensmalerne eller ”Det moderne gennembrud” i dansk
eller billedkunst.
mitcfu.dk/TV0000119054

/

Find flere eksempler på undervisningsrelevante tv-udsendelser og spillefilm
med pædagogiske vejledninger til billedkunst på mitCFU.dk

/ Ungdomskultur
Ud skoling
”Alt for kliken”
/ DR3 2019
Dansk reportageserie i seks dele. Til første afsnit af
”Alt for kliken” er der udarbejdet en kapitelmærkning
og en pædagogisk vejledning med titlen ”Dokumentargenren i dansk”. I vejledningen stilles der skarpt på
tre danske dokumentarer, som fra hver deres undergenre er med til at belyse feltet.
mitcfu.dk/TV0000115410
”Fuckbois”
/ DR3 2018
Dansk reality-serie i tre dele. Kim, Victor og Mikki er
tætte venner fra Solrød Strand og Greve. Sammen
fester de på favorit-natklubben inde i København,
hvor de konkurrerer om at score så mange piger som
muligt. Kapitelsættet indeholder tre nedslag i udsendelsens første afsnit, hvor eleverne bedes forholde sig
kritisk og reflekterende til drengenes liv og handlinger.
mitcfu.dk/TV0000110189
”Vi er de bedste”
/ Spillefilm, Sverige 2013
Skarp periodeskildring af en tid og en ungdomskultur,
der enten identificerede sig med punk-, disco- eller
hippiebevægelsen. Med afsæt i den pædagogiske
vejledning er det oplagt at arbejde med identitet,
roller og ungdomskultur i 80’erne og i dag.
mitcfu.dk/CFUFILM1078196

Vi er de bedste

”Ungdomskulturer”
/ Film og dokumentarsamling, DR 2018
Den pædagogiske vejledning bygger på et samarbejde mellem dansk, historie og samfundsfag og er en
del af materialesættet: Ungdomskulturer. I de pædagogiske noter til hver udsendelse er der beskrevet,
hvordan du kan vinkle udsendelsen til det enkelte fag
– dansk, historie og samfundsfag.
mitcfu.dk/TV0000114066
”Natten til lørdag 1 - 3”
/ Kortfilmserie i tre dele, Danmark 2019
En gymnasiefest tager pludselig en drejning, da Karl
bliver beskyldt for at have voldtaget Rosa, som han
har drukket en del alkohol sammen med og har flirtet
med hele aftenen. Har han voldtaget hende? Natten til
lørdag er en serie om, hvor svært det kan være at aflæse sine egne og andres grænser – og stå ved dem.
Over tre afsnit gennemlever vi den samme aften med
hver af de tre hovedkarakterer; Karl, Rosa og Ida.
mitcfu.dk/TV0000118777
”Beats”
/ Spillefilm, UK 2019
To teenagedrenge i Skotland i 1994, bedste venner
uden kontrol over deres liv, risikerer alt for at deltage
i en ulovlig rave i håb om den bedste aften i deres
kedelige liv. ’Friendship, youth culture, revolt against
authorities og dilemmas’ i et working-class Scotland
i 1990’erne er den ’scene’, der er sat. De to umage
hovedpersoner Johnno og Spanner, hvis hjem repræsenterer hver sin tilgang til det at være borger i et
samfund, er indgangen til fortællingen. Til fælles har
de tidens toner: Techno-pop og deres venskab.
mitcfu.dk/CFUFILM1113115

/

Find flere eksempler på undervisningsrelevante tv-udsendelser og spillefilm
med pædagogiske vejledninger på mitCFU.dk

Jeg kan godt lide, når vi ser fim i skolen, fordi det er mere interessant og sjovere
end, når man bare skal læse i en bog. Det er også godt, fordi man nogle gange
kan relatere til det, man ser som fx, da vi så ’Me, Earl and the dying Girl’, som
handler om at være teenager og gå gennem hårde tider.

Tusnelda | 7. kl.
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Undervisningsmidler

– en del af Danske Professionshøjskoler

Find flere temaer og fag
på mitcfu.dk
På mitcfu.dk kan du finde mange flere tv-udsendelser og spillefilm med tilhørende
pædagogiske vejledninger. Der er noget til stort set alle fag og klassetrin, og du og dine
elever har mulighed for at streame indholdet overalt.

mitCFU.dk

En verden af
levende læring
Copydan AVU-medier giver dig adgang til en verden af levende læring. Vi er en non-profit
forening, der er ejet af over 20 rettighedsorganisationer fra kulturindustrien i Danmark.
Gennem os får landets skoler og undervisningsinstitutioner adgang til en stor mængde tvudsendelser og spillefilm, som kan bruges i undervisningen og til læringsforløb.

copydan-avumedier.dk

