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Dette er lærerhæftet til udstillingen World Press Photo 2022. 
Du kan give dine elever elevhæftet WORLD PRESS PHOTO 2022

Opgaverne er stillet på en måde, der lægger op til samtale, mens man betragter billederne. Målet er at få 
elever på 14-17 år til at sætte pris på fotografi og lære om betydningen af fotojournalistik og pressefrihed. 

Opgaverne består af generelle spørgsmål og diskussionsspørgsmål. 
Diskussionsspørgsmålene er tænkt til diskussion og besvarelse i en samtale i en gruppe.

For at hjælpe dig med klassediskussionerne før, under og efter besøget på udstillingen indeholder 
dette lærerhæfte oplysninger om nyheder, pressefotografi, pressefotografers vilkår og ansvar, 
World Press Photo-konkurrencen, vinderfotografiet World Press Photo of the Year og organisationen 
World Press Photo Foundation.

Herudover kan der hentes viden om de vindende billeder og billedserier på udstillingen – samt en række 
andre oplysninger – på World Press Photos’ website https://www.worldpressphoto.org/

Hvad er nyheder?

Det er svært at give en kortfattet definition på, hvad nyheder er. Det, som nogle opfatter som en nyhed, er 
måske irrelevant for andre. En nyhed i Buenos Aires betragtes måske slet ikke som en nyhed i Beijing – eller 
København. Der sker meget i verden, og det er umuligt for medierne at dække det hele. Det er derfor, at 
redaktører og nyhedsbureauer anvender retningslinjer – så de kan foretage en udvælgelse blandt nyhederne.

Tre kendetegn er vigtige, og en nyhed vil altid opfylde mindst et af dem:

• En nyhed er noget, som næsten ingen har hørt om endnu, som lige er sket, eller som stadig er ved at ske. 
For  eksempel at der er sket en ulykke på Storebæltsbroen, eller at den verdenskendte forfatter Salman 
Rushdie er blevet angrebet under et foredrag.

• En nyhed er noget, som har væsentlige konsekvenser for mange mennesker. For eksempel at der er sket 
en stor oversvømmelse i et tætbefolket område. Eller at der er udbrudt krig et sted. Eller at antallet af 
coronasmittede stiger igen.

• Nyheders værdi er personlig og afhænger af dit forhold til begivenheden. Det kan have at gøre med det 
land, som du bor i, eller dine interesser. Nationale politiske nyheder vil for eksempel typisk blive omtalt i 
en landsdækkende avis, men vil måske ikke være interessante for folk i andre lande. 

Nyheder påvirker folks syn på verden og styrker deres bevidsthed om sociale og politiske spørgsmål. 
Men folk har forskellige måder at fortolke nyhedsartikler og -indslag på. Sammenhængen og beskuerens 
kulturelle værdier påvirker, hvordan man oplever nyheder.

Hvad er fotojournalistik?

Fotojournalistik er visuel dækning i forskellige medier i overensstemmelse med et journalistisk 
adfærdskodeks. Fotojournalistikken har fået en stadig mere væsentlig rolle i løbet af det seneste århundrede, 
i sammenhæng med at der er kommet flere nyhedskilder – tv, nyhedswebsites, sociale medier etc. 



Videreudviklingen af kameraer fra analoge til digitale, hurtigere fremkaldelsesprocesser 
og billedoverførsler har bidraget til fotojournalistikkens udbredelse.

Fotojournalistik har til formål at foretage en visuel registrering af aktuelle begivenheder, både de planlagte 
og de uplanlagte. Billeder taget af fotojournalister kan også bruges som visuel dokumentation af historien. 
Derfor er præcision et af de vigtigste principper i fotojournalistikken. En vigtig del af faget består i at 
registrere et forløb uden at skabe eller påvirke det.  

Pressefotografi adskiller sig fra kunst- og reklamefotografi ved præcist at gengive det, som fotografen er 
vidne til. Portrætfotografi kan dog være en undtagelse fra reglen. Når fotografer laver et portræt, kan de være 
med til at sætte scenen ved at fotografere personen et særligt sted eller på en særlig måde. Men det er ikke 
tilladt at ændre personens ansigt eller krop.

Et pressefoto viser beskueren verdenssituationen og gør samtidig beskueren til en del af begivenheden. 
En væsentlig motivationsfaktor for mange fotojournalister, der arbejder under yderst vanskelige forhold 
(for eksempel i krigszoner eller områder med naturkatastrofer), er ønsket om at vise verden, hvad der 
foregår, ofte i håb om at vi kan gøre noget ved problemerne. 

Et pressefoto gengiver en nyhed eller sætter vigtige sociale eller miljømæssige emner i et nyt lys, som 
Konstantinos Tsakalidis’ billede fra de brande, som den græske ø Evia oplevede i august 2021 efter det 
varmeste vejr målt i Grækenland i 30 år. 

 

Foto: Konstantinos Tsakalidis for Bloomberg News

Hvis billederne ikke handler om en nylig eller usædvanlig begivenhed, handler de ofte om et emne 
eller en historie, som kun få mennesker har hørt om – eller tænkt over. 

Ismail Ferdous’ billedserie af ’The people who feed the United States’ er et eksempel på det.

 



Foto: Ismail Ferdous, Agence VU



Fotojournalistiske billeder, som går mere i dybden med nyhederne, kaldes baggrundsreportager. 

Et eksempel på det er serien ’Amazonian Dystopia’ af fotografen Lalo de Almeida, der de seneste 10-12 år har 
rejst rundt i Amazonas og fotograferet, hvordan verdens største regnskov bliver mindre og mindre og mindre.

 

Foto: Lalo de Almeida for Folha de São Paulo/Panos Pictures

Fotojournalistens ansvar

Det er fotojournalistens ansvar at tage billederne og – efterfølgende – udvælge dem, der fortæller historien 
på en præcis og fair måde. Digitale billeder bliver fotografisk efterbehandlet, og det er generelt accepteret, at 
man justerer elementer som kontrast og farvemætning, men fotografiets indhold må ikke ændres. 
Fotojournalister må ikke tilføje eller fjerne indhold fra billedet. 

World Press Photo-konkurrencen har et adfærdskodeks 
https://www.worldpressphoto.org/contest/2022/code-of-ethics

Og alle indsendte fotografier underkastes en verifikationsprocedure for at sikre, at adfærdskodekset er 
overholdt https://www.worldpressphoto.org/contest/2022/verification-process

Fotograferne, der deltager i World Press Photo-konkurrencen, bruger deres kreative, tekniske og 
journalistiske færdigheder til at skabe et visuelt overbevisende indblik i vores verden. Deltagerne kan på 
den måde udforske teknikker, der kan fremme den visuelle journalistik. Forskellige kameraer og objektiver 
kan skabe særlige effekter. Forskellige blænder- og eksponeringsindstillinger kan dokumentere scenen på 
forskellige måder. 
 

https://www.worldpressphoto.org/contest/2022/code-of-ethics 


Tidligere har World Press Photo-konkurrencen været opdelt i en lang række kategorier som ’sport’, 
’portrætter’, ’natur’, ’miljø’ etc.

I år er konkurrencen ændret, så der kun gives priser inden for fire kategorier: ’enkeltbillede’, ’billedserie’, 
’langvarige projekter’ og ’åbent format’.

I de tre første kategorier – World Press Photo of the Year (enkeltbilledekategorien), World Press Photo Series 
of the Year (billedseriekategorien) og Long Term Project of the Year (langvarige projekter – en billedserie lavet 
over flere år) præmieres fotografier, der giver en præcis og fair gengivelse af den situation, som fotografen 
har været vidne til. Derfor skal fotograferne overholde World Press Photos adfærdskodeks (se link ovenfor), 
og alle vinderbillederne er underkastet verifikationsproceduren (se link ovenfor).

Åbent format

Som noget nyt i 2022 har World Press Photo indført en kategori, ’Åbent format’, ’Open format’, hvor 
reglerne er anderledes. Her kan fotograferne indsende visuelle produktioner, som for eksempel gør brug af 
polyptykoner; billeder med flere eksponeringer; sammensyede panoramaer; fotografiske kollager; interaktive 
dokumentarer (f.eks. AR, VR, webbaserede osv.) og korte dokumentarvideoer på op til 15 minutter. Projektets 
primære visuelle indhold skal være stillbilleder, men kan præsenteres i kombination med f.eks. video, 
animation, grafik, illustrationer, lyd eller tekst.

Et eksempel på en vinder i årets ’Åbent format’ er nordmanden Jonas Bendiksens billedserie ’Veles’ bog’. 
Fotografierne blev præsenteret som en reportage fra en nordmakedonisk by, hvor grupper af indbyggere 
havde specialiseret sig i at sidde og fabrikere engelsksproget fake news rettet mod den amerikanske 
offentlighed. I USA var der forlydender om, at artiklerne havde spillet en rolle, da Donald Trump vandt 
præsidentvalget i 2016.

Men et halvt år efter offentliggørelsen af fotoserien afslørede Jonas Bendiksen, at fotoserien i sig selv var 
fake: Billederne var computergenererede værker og befolket af avatarer, som Bendiksen selv havde placeret i 
de virtuelle omgivelser. ’Veles’ bog’ kan på den måde  – ifølge fotografen – ses som en påmindelse om, hvor let 
det er at levere en falsk virkelighed. Og måske en advarsel om, hvad vi i fremtiden kan vente os.

Her er et interview med Jonas Bendiksen om projektet:
https://www.magnumphotos.com/arts-culture/society-arts-culture/book-veles-jonas-bendiksen-hoodwin-
ked-photography-industry/?fbclid=IwAR2TEr1ZASArw9JHvgknp0B3Zm0RwlKl7fJCLeSeH4wmaJjKRLZTYN_
akpc

Foto: Jonas Bendiksen Foto: Jonas Bendiksen



Et andet eksempel på en vinder i ’Åbent format’ er fotografen Rehab Eldalils fotoserie fra det sydlige Sinai i 
Egypten, hvor hun blandt andet har ladet kvinder fra beduinsamfundet brodere oven på sine fotografier.

 

Foto: Rehab Eldalil

Læs mere om billedet her:
https://www.worldpressphoto.org/collection/photo-contest/2022/Rehab-Eldalil/4



Vindere fra hele verden

Som noget nyt har World Press Photo delt verden op i 6 områder – hvorfra 
der kåres en såkaldt regional vinder i hver af de fire kategorier. 

Ud fra de regionale vindere i hver kategori kåres en ’global’ vinder, som løber 
med de store, overordnede World Press Photo-priser.

Forandringen sker for – med organisationens ord – at »sikre, at ’World’ i World Press Photo virkelig betyder 
noget, og at alle stemmer – alle steder fra – bliver hørt og respekteret«.

Samtlige af årets globale vinderfotografier i World Press Photo kan man læse om her:
https://politiken.dk/fotografier/art8710276/De-%E2%80%99forsvandt%E2%80%99-bare.-Nu-er-b%C3%B8r-
nenes-grusomme-grusomme-hemmelighed-blevet-afsl%C3%B8ret

Denne artikel fortæller om de 6 fotografier, som i år konkurrerede om at blive verdens bedste enkeltbillede – 
World Press Photo of the Year 2022. Desuden giver Politikens fotochef sin mening om hvert enkelt af dem:
https://politiken.dk/fotografier/art8681209/Et-af-disse-seks-billeder-bliver-%E2%80%99Verdens-bed-
ste-pressefoto%E2%80%99

Og her er et interview med Amber Bracken, fotografen bag det fotografi, der vandt: 
https://politiken.dk/fotografier/art8711114/%C2%BBVi-g%C3%B8r-dem-stadig-ondt%C2%AB

Pressefrihed

Pressefrihed betyder, at journalister og pressefotografer kan dække alle væsentlige begivenheder uden at 
blive begrænset i deres arbejde og uden at blive fængslet, dræbt eller chikaneret. Der findes forskellige 
aspekter af pressefriheden, for eksempel for journalister og fotografer i marken, og for redaktører og 
billedchefer på redaktionerne. 

Pressefriheden er fastlagt i artikel 19 i FN’s verdenserklæring om menneskerettigheder. 
Der står: »Enhver har ret til menings- og ytringsfrihed; denne ret omfatter frihed til at hævde sin opfattelse 
uden indblanding og til at søge, modtage og meddele oplysninger og tanker gennem et hvilket som helst 
medie og uanset landegrænser«. 

Det sker ikke desto mindre ofte, at et regime eller en organisation forsøger at forhindre journalister og 
pressefotografer i at dokumentere en aktuel situation. Nogle lande kræver, at fotojournalister bliver 
registreret, når de rejser ind i landet. På den måde kan myndighederne holde øje med, hvad fotograferne laver. 
Somme tider bliver pressefotografer smidt ud af et land, og somme tider bliver de fængslet eller bortført. 

På Journalister uden Grænsers website https://rsf.org/en/barometer er der en liste over, hvor mange 
journalister der hvert år bliver dræbt og fængslet i forbindelse med deres arbejde. 

Her kan man se, at i år er 34 journalister og mediefolk foreløbig blevet dræbt i 2022. 
512 sidder fængslet. Af dem er 140 blevet fængslet i 2022.



 

Foto: Anonym for The New York Times

Et af vinderbillederne i årets World Press Photo-konkurrence taler direkte ind i dette tema: 
Billedet ’Slingshots’ fra Myanmar er taget af en fotograf, som optræder anonymt.

På World Press Photos website står der om billedet:
https://www.worldpressphoto.org/collection/photo-contest/2022/anonymous/1

1. februar 2021 gennemførte militærledere et kup i Myanmar, få timer før at det nyvalgte parlament skulle 
være taget i ed. Militærets parti havde tabt til National League for Democracy (NLD) under ledelse af 
Aung San Suu Kyi, hvilket bragte NLD til magten for anden gang siden Myanmars første landsdækkende 
flerpartivalg i 2015. Efter kuppet arresterede militærjuntaen Suu Kyi samt andre politikere og aktivister. 
Over hele landet var der store protester, som militæret slog hårdt ned på. Internationale medier og en 
FN-repræsentant meldte, at militæret skød med skarpt mod civile demonstranter og ind i folks huse. 

Fotografen er anonym af sikkerhedshensyn. Dagen før billedet blev taget, blev 114 civile meldt dræbt. Ifølge 
Assistance Association for Political Prisoners blev mere end 9.400 arresteret og 1.500 dræbt af juntaens 
styrker i månederne efter kuppet. I april dannede afsatte NLD-politikere og andre aktivister en parallel-
regering. Ved årets udgang var militæret stadig ved magten, selv om den parallelle oppositionsregering og 
dens væbnede gren forhindrede militæret i at få fuldstændig kontrol over landet, og modstanden fortsatte.

Journalister, der forsøgte at dække situationen, blev udat for intimidering, chikane og vold fra de militære 
myndigheder. Ifølge Journalister uden Grænser (RSF) blev 115 journalister arresteret i Myanmar i 2021, 
enten da de dækkede protesterne eller efter at være blevet sporet af efterretningstjenesten. 
Tre journalister blev dræbt. 



Også danske journalister og fotojournalister møder modstand:
Aktuelt blev den danske journalist og Rusland-korrespondent 
ved DR Matilde Kimer i august i år nægtet indrejse i Rusland.

Læs mere om det her: 
https://politiken.dk/udland/art8904123/Rusland-n%C3%A6gter-dansk-korrespondent-indrejse-indtil-2032

I lufthavnen i Moskva fik hun overleveret et dokument, hvor beskeden lød, at hun ikke kan rejse ind i landet før 
2032. Hun blev herefter placeret i en ventesal, indtil hun blev deporteret. Matilde Kimer har de seneste 13 år 
dækket Rusland. I løbet af sommeren er 41 journalister og mediepersoner fra en række britiske medier som 
BBC, The Guardian, Daily Telegraph og Sky News blevet smidt ud af landet.

 

Foto: Charlie Cole, Newsweek. 

 

Pressefriheden illustreres også af historien bag ovenstående ikoniske fotografi. I 1989 rejste fotografen 
Charlie Cole til Kina for at dække en række demonstrationer, arrangeret af studerende, som krævede 
demokratiske reformer. Demonstranterne blev undertrykt og brutalt slået tilbage af militæret. Cole tog det 
berømte billede af en ung mand, der stiller sig i vejen for en kolonne af kampvogne fra Folkets Befrielseshær 
på Den Himmelske Freds Plads (Tiananmen-pladsen) i Beijing.

Fotografiet viste verden, hvor utilfredse kineserne var med situationen i deres land. Cole tog billedet fra 
vinduet på sit hotelværelse, der vendte ud mod pladsen. Betjente fra Kinas hemmelige politi ransagede 
senere værelset og beslaglagde hans filmruller samt hans pas. Men det lykkedes Cole at gemme filmrullerne 
med billederne af manden foran kampvognene i en plastikbeholder, som han havde skjult i toiletcisternen. 
Han sendte senere billederne til nyhedsbureauet Associated Press og det amerikanske magasin Newsweek. 



World Press Photo Foundation

I 1955 arrangerede en gruppe hollandske fotografer en international konkurrence, 
World Press Photo, for at vise pressefotografers arbejde til et globalt publikum. 

Den første vinder i dén konkurrence var faktisk ... en dansk fotograf, Mogens von Haven, med dette billede:

 

Foto: Mogens von Haven, Danmark. En motocrosskører falder af sin cykel under mesterskaberne på banen i Volk Mølle.

Siden dengang er konkurrencen vokset til at være verdens mest prestigefyldte fotokonkurrence, og gennem 
et verdensomspændende udstillingsprogram præsenteres de vigtige historier for millioner af mennesker. 

Igennem de seneste seks årtier har World Press Photo Foundation arbejdet som uafhængig 
nonprofitorganisation fra sin adresse i Amsterdam.

I år har 4.066 fotografer fra 130 lande indsendt 64.823 fotografier til konkurrencen. 

Juryen består af anerkendte eksperter inden for fotojournalistikken, og dens sammensætning skifter fra år 
til år. Juryen er uafhængig af World Press Photo Foundation, og det er alene juryen, der udvælger 
vinderbillederne og -billedserierne. 

På World Press Photos website (www.worldpressphoto.org) finder man alle de prisbelønnede billeder og 
billedserier samt tekniske oplysninger om billederne og interviews med nogle af vinderne. 
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