Undervisningsforslag til

Ernst i svømmehallen
Instruktion: Alice de Champfleury
7 min. / Danmark / 2000

Dette undervisningsmateriale indeholder ideer til arbejdet med filmen ”Ernst i svømmehallen” i
indskolingen. Materialet er delt i 3 afsnit:
•
•

•

Et kort handlingsreferat af filmen og ideer til arbejdsfelter.
En billedbank med 81 frame grabs (enkeltbilleder, som er taget ud af filmen) fra ”Ernst
i svømmehallen” og et arbejdsark med 14 frame grabs fra filmen. Forskellen på
billedbanken og arbejdsarket er, at der i arbejdsarket er tilføjet noteslinjer under de
enkelte billeder.
Forslag til en arbejdsgang.

Filmens handling og forslag til arbejdsfelter
Filmen handler om drengen Ernst, der skal i svømmehallen sammen med sin mor. Mens hans
mor køber billetterne, får Ernst øje på en sød pige, der svømmer i en badering, Han opdager
samtidig 10-meter-vippen, hvor modige drenge laver flotte og kraftfulde udspring. Sammen
med sin mor skal han igennem afsæbning i kvindernes omklædningsrum, inden han er parat til
at gå i vandet. Ernst vil helst hoppe ned til den søde pige, men hans mor trækker ham over i
den anden ende af bassinet, hvor hun vil lære ham at svømme. Mens en smart livredder taler
med hans mor, slipper han over til den søde pige i den anden ende af bassinet. De fornøjer sig
med forskellige badekunster, da en dreng laver et flot udspring fra 10-meter-vippen og lander
lige ved siden af den søde pige. Hun er begejstret og klapper. Ernst vil gerne gøre et godt
indtryk på pigen og beslutter sig for at lave et spring fra 10-meter-vippen. Vejen op ad
trappen til selve vippen er meget, meget lang, og der er utroligt langt ned. Højt oppe på
vippen får han taget mod til sig, springer ud og besvimer. Ernst vågner op på svømmehallens
gulv med mor og mange andre mennesker omkring sig. Han kommer hurtigt til sig selv.
Slukøret begiver han sig ind i omklædningsrummet. Heldigvis opdager han den søde pige
under bruseren, og straks er der igen kontakt.
Filmen er en håndtegnet animationsfilm, der foregår i et genkendeligt miljø med genkendelige
personer og problemer og med en enkel, fremadskridende handling. Det er en varm,
humoristisk historie, der er fortalt i et roligt tempo. Stregen er forholdsvis enkel, men
billedsiden er ikke desto mindre præget af klassiske filmiske virkemidler. Filmens lydside er
beskrivende og stemningsfuld. Den fungerer som en udtryksfuld lydkulisse, der kombinerer
lydeffekter, musik og den menneskelige stemme, hvor hver person har sin tydelige stemme,
der ”taler” i tonefald og ”volapyk-sprog” uden forståelige ord.
Filmen er i høj grad velegnet til arbejdet med filmfortælling, handlingsgang og
fortællingens struktur på de yngste klassetrin. Desuden er filmens lydside helt speciel og
velegnet til et grundigere arbejde med filmlyd, hvor det vil være interessant at fokusere på de
forskellige lydkilder og deres samlede udtryk. Her er det oplagt at inddrage analytiske
aktiviteter som f.eks. at gøre billedsiden sort, mens eleverne koncentrerer sig om lydsiden.
Men der er også gode muligheder for at inspirere til elevernes egne eksperimenter med at
optage lyd og til at kombinere lyd og billeder. I flere sammenhænge kan arbejdet bestå i
elevernes meddigtning, f.eks. kan eleverne skabe dialogen til flere af filmens sekvenser.
I arbejdet med filmens billedside er det oplagt at komme ind på visuelle virkemidler som
perspektiv, beskæring og synsvinkel samt virkemidler, der er knyttet til det tegnede udtryk

f.eks. i scenen, hvor afstanden mellem trinene på vippens stige bliver længere og længere, jo
højere Ernst kravler op.

Billeder fra filmen
Billedbanken til ”Ernst i svømmehallen” indeholder 81 frame grabs (enkeltbilleder, som er
taget ud af filmen). Billederne er nummererede og ligger i kronologisk rækkefølge i forhold til
filmfortællingen. Billederne kan printes ud eller downloades og gemmes i klassens eller
elevernes mapper på skolens intranet, og derfra inddrages i elevernes arbejde med filmen.
Desuden findes her arbejdsark med 14 framegrabs fra filmen. Også disse billeder er
nummererede og ligger i rækkefølge. Når man aktiverer et billede, kommer det frem på en A4side med noteslinier under billedet og kan printes ud.

Forslag til arbejdsgang
1. Se filmen første gang.
Tal med eleverne om deres oplevelse. Kom i den forbindelse ind på spørgsmålene:
• Hvad kunne du lide ved filmen?
• Hvad kunne du ikke lide?
2. Forbered eleverne på, at de ved andet gennemsyn især skal lægge mærke til filmens
handlingsgang.
• Hvordan begynder den?
• Hvad sker der?
• Hvordan slutter den?
3. Se filmen anden gang.
4. Inddel klassen i makkerpar og vælg en af følgende opgaver:
a. Print billederne fra billedbanken ud, så hvert makkerpar har en samlet udskrift –
helst i farve - af alle 81 billeder. Bed derefter eleverne om at vælge de 7 billeder
ud, som til sammen bedst dækker fortællingen om Ernst i svømmehallen.
Billederne skal klippes ud og lægges i rækkefølge, hvor første billede skal knytte
sig til fortællingens begyndelse, de fem næste billeder til fortællingens midte og
det sidste billede til filmens slutning. Billederne klistres på et stykke papir, som
hænges op på klassens opslagstavle.
Eleverne fremlægger på tur fortællingen om Ernst i svømmehallen. Kom ind på
ligheder og forskelle i de forskellige makkerpars valg. Hvis der er store
indholdsmæssige forskelle i fortolkningerne, er det oplagt at se filmen igen og
justere opfattelserne. Kom desuden ind på de udvalgte billeders virkemidler,
hvor det er naturligt i fremlæggelserne. Det er f.eks. en god idé at komme ind
på perspektiv og synsvinkel i den sekvens, hvor Ernst kravler op på 10-metervippen for at springe ud.
Variationer af denne opgave er:
• at lade eleverne skrive historien til billederne,
• at lade eleverne lave en lydside til billederne. Det kan være en lydside,
der enten har en gennemgående fortællestemme, eller hvor eleverne
skaber personernes dialog.

•

b.

at lægge billederne ind i klassens mappe på skolens intranet, så eleverne
kan arbejde videre med billederne på computer. De kan f.eks. indsætte
billederne i et tekstbehandlingsprogram og skrive til, eller lade dem indgå
i en PowerPoint præsentation, hvor de også kan arbejde med lydsiden.

Print billederne fra arbejdsarket ud. Giv hvert makkerpar et af billederne med
linier. Der er 14 forskellige billeder i alt, så der er nok til 14 makkerpar i en
klasse på 28 elever. Hvert makkerpar skal desuden have en oversigt over
samtlige 14 billeder - enten printet ud eller tilgængelig på klassens opslagstavle.
På noteslinjerne under billedet skal hvert makkerpar skrive om den sekvens, de
ser på billedet. Eleverne fremlægger til sidst deres resultater.

5. Lad makkerparrene arbejde med øvelserne at gætte lyde og lave lydrejser. Se
afsnittet ”Ideer til arbejdet med film på de yngste klassetrin”. Introducer i den
forbindelse begreberne tale, reallyd og effektlyd. Reallyd er den lyd, der passer til en
scenes billeder og er gengivet i realistisk lydniveau; lyden kan være optaget sammen
med billederne eller være lagt på efterfølgende, f.eks. støj fra trafik, legende børn eller
folk der småsnakker og drikker kaffe. Effektlyd er en lyd, der som regel er lagt på efter
optagelserne; det er ofte en forstærket eller overdreven lyd, f.eks. slag i en slåskamp
eller hvinende bildæk.
6. Bed eleverne om at fokusere på lydsiden, inden de skal se filmen tredje gang.
7. Vis filmen tredje gang og tal efterfølgende om de forskellige lydkilder. Kom evt. ind på,
hvordan lyden arbejder sammen med de visuelle virkemidler, f.eks. i den sekvens, hvor
Ernst kravler op ad stigen til 10-meter-vippen og vi bl.a. hører hjertebanken på
lydsporet.
8. Vælg derefter en af nedenstående opgaver:
a. Lad makkerparrene lave en lydside til deres billeder eller deres
billedserie. Lydsiden må gerne være en kombination af dialog og
lydeffekter.
b. Lad makkerparrene digte deres egen fortælling. Temaet kan være at
gøre noget dumdristigt for at gøre indtryk. Illustrer fortællingen med
højst 7 billeder og lad dem derefter lave en lydside til fortællingen med
lydeffekter samt fortællestemme eller dialog.
9. Eleverne fremlægger deres fortællinger for resten af klassen.
Tal om produktionerne og kom ind på:
• Hvad er lykkedes?
• Hvad fungerer ikke så godt?
• Hvad var svært/let?
• Hvordan har samarbejdet været?

