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Pige med mobil
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Introduktion
Pige med Mobil er en smuk og vedkommende, aktuel film om Emilie, hendes hverdag med
skilsmisse, veninder, savn og længsel. Filmen lader os på forunderlig vis og via de tableauagtige
billeder kombineret med nogle ultranære klip komme helt ind på livet af Emilie, uden at vi
kommer til at opleve det som påtrængende. Det skarpe og bevidste stilvalg giver os som beskuere
unikke muligheder for at se de mennesker der agerer på Emilies scene, men først og fremmest
Emilie selv. Filmen kan være med til at åbne elevernes øjne for hvordan personer kan skildres og
hvordan man kan få beskueren til at reflektere over relationer mellem mennesker. Mulighederne
for at arbejde både tematisk og filmteknisk med denne film er mange. Jeg vil herunder skitsere
nogle forslag.

Des mere påtrængende filmens indhold er tematisk, des sværere kan det blive at fastholde fokus
også på formsproget. I denne film er formsproget med til at understrege tematikkerne, og derfor
er det oplagt at introducere filmiske begreber i arbejdet med filmen. Dette kan man f.eks. gøre
ved at sammenholde indhold og form efter en nykritisk tankegang.
Eleverne har et stort, men overfladisk kendskab til medier og mediebrug, og folkeskolens fokus må
være at hjælpe eleverne til at få gjort deres store hverdagserfaring med medier og film til bevidste
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refleksioner over film og filmsprog og at udvikle elevernes færdigheder og kompetencer i at
analysere film (Larsen 2003).

Kort pointeret referat
Emilie er en pige der tænker meget over tingene. Især det at forældrene er skilt fylder meget i
Emilies liv. Moren, hun ikke helt kan betro sig til, som lytter, men som skal noget andet hele tiden,
men som jo også er en del af Emilies refleksioner over den svære skilsmissesituation. Faren, der
ikke helt er til at stole på, fordi han somme tider har svært ved at overholde aftaler, men som hun
savner at være sammen med. Det at faren har fået sig en ny kæreste er et problem for Emilie,
jalousi trænger sig på. Hans nye kæreste vil Emilie slet ikke være sammen med og derfor er hun
ikke ret tit hos sin far. Veninden, hvis forældre også er skilt, er den der bedst forstår Emilies
overvejelser over farens nye, unge kæreste. Hun forstår at det ikke er let at der pludselig er en
tredje part når Emilie vil være sammen med sin far.
Emilie taler med de mennesker, der hører på hende, i sin mobil eller når de er sammen, og det er
på den måde vi kommer tæt på hende.
Vi følger Emilies hverdag som præpubertær tredjeklasse pige med drømme om at blive teenager,
når hun lægger makeup som voksne damer sammen med en veninde hvorefter de illustrativt på
barnlig vis sidder på gulvet og rører dej med fyldte bh‐er og et par pigetrusser omvendt på
hovedet! Eller når hun glad og ubekymret danser til musiknumre på mobilen, når hun taler med
sin mormor om hvordan det er at far og mor ikke bor sammen mere, eftertænksomt og
reflekteret, de lidt komplicerede samtaler med faren som Emilie helt åbenlyst savner at være
sammen med og som fremkalder tårer hun har svært ved at holde tilbage.
Emilie er sammen med sine nærmeste i en række forskellige rum som vi ser i udsnit og med en
belysning der understreger Emilies følelser.
Filmen slutter med et flot billede hvor vi ser Emilie i svømmehallen på tremetervippen, flankeret af
to store, optimistisk‐grønne vipper, forneden de næsten selvlysende, røde udspringsskamler og
vandet der ligger spejlglat og uberørt med banerne som linjer, lige til at følge. Vi ser at Emilie tager
tilløb, så springer hun ud fra tremetervippen, og her stopper filmen midt i springet, ud i sit liv som
skilsmissebarn hvorefter hun flyder mere afslappet og roligt rundt i bassinet på en rød madras, til
rolige toner fra klaver og fløjte i baggrunden, har hun nu accepteret sit liv, som det er?
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Didaktiske overvejelser
Tematisk drejer filmen sig om en problemstilling mange danske børn har tæt inde på livet, nemlig
det at far og mor ikke længere bor sammen. Savnet af den forælder man ikke bor hos dominerer
hverdagen eller kan dukke op i ny og næ. Dette forhold skal man tænke over når man vælger at
bruge denne nære og vedkommende film om Emilie. Identifikationen vil være stærk for elever der
umiddelbart kan genkende en række problemstillinger fra deres egen hverdag, for filmen kryber
helt ind under huden på tilskueren. Det gør den ved sit stille tempo, de mange super‐ og ultranære
billeder hvor man kommer så tæt på Emilie at man næsten mærker varmen fra hendes ansigtshud
og ved at man ser Emilie i de forskellige rum hun færdes i. Rum i bogstavelig forstand. Rum ses i
filmen som udsnit, rum bag ved rum, en meget flydende baggrund med de nære billeder af Emilie i
forgrunden. Rummene skildres næsten som en række tableauer hvilket får beskueren til at opleve
denne dokumentar som næsten fiktionsagtig scenisk, noget der får os til at reflektere over
personerne som figurer, roller, udspillet på Emilies livsscene.
Filmen kan bruges som afsæt for samtaler om de følelser skilsmisse, barn‐voksen‐forhold og
præpubertet fremkalder. Filmen problematiserer også Emilies afstandtagen til farens nye kæreste
som man kan tage op i samtalen. Følelser som jalousi, ensomhed, savn og sorg kan trækkes frem.
For ikke at glemme at arbejde med selve filmen, kan man på mellemtrinnet fokusere på brugen af
billedbeskæring, distance og lys/mørke og, alt efter klassetrin og klassens muligheder, kan man
også arbejde med personkarakteristikkerne som de fremtræder som roller. Disse forhold
understreger Emilies følelser og stemninger og er med til at bringe os tæt på Emilie, så eleverne
kan se at form og indhold understreger hinanden, og er begreber der kan arbejdes med på
mellemtrinnet.

Hvis man vil arbejde tematisk med filmen, kan man vælge at se den sammen med en fiktionsfilm
og eventuelt læse litteratur om samme tematik. På den måde kan man skærpe fokus på
forskelligheden i formsproget i forhold til de forskellige genrer. Det kunne være en nyere film som
Karlas Kabale (findes også som bog) der med en humoristisk undertone fremstiller nogle af de
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samme, komplicerede forhold mellem skilte forældre og børn, eller kortfilmen Transit, en norsk
film om at rejse mellem forældrene, igen med humoristisk undertone.
Titler på bøger til 2.‐3. klasse kunne være Lenny og Sofie‐Emilie eller Drengen og ulvekongen der
ligger i den lette ende rent læseteknisk, men som tematiserer skilsmisseproblematikken. På
mellemtrinnet kunne man vælge Kenneth Bøgh Andersens Antboybog Operations Skæbnespil eller
den lidt ældre Lad isbjørnene danse.

Processen
Der er tale om en længere dokumentarfilm på ca. 40 minutter. Man kan starte med at vise filmen i
sin helhed med en forudgående kortere samtale om hvordan man kan have det når ens forældre
er skilt. På den måde kan man hjælpe de elever der kan opleve en meget stærk identifikation til at
forberede sig på filmen.
Efter et første gennemkik bør man tage filmens tematik op i sin samtale med eleverne. Alle elevers
følelser skal høres hvis eleverne ønsker det. Det er her vigtigt at man er opmærksom på at
respektere elevernes individuelle grænser.

Vi ser i næste (eller i de næste to) dobbeltlektion(er) nærmere på filmen, nu med stop undervejs:
•

Hvordan introduceres Emilie for os? Stop efter præsentationen (når mobiltelefonen ringer
f.eks.) og snak med eleverne om hvad vi ser. Emilie med fræk kasket, dansende glad og
ubekymret rundt i sit værelse (hvordan kan vi se det?). Hvordan bor hun, hvad får vi at se?
Et rødt, rummeligt og typisk pigeværelse med romantiske møbler, lammeskind, lamper
flere steder. Hvad betyder det for os som tilskuere at kameraet registrerende står helt stille
og blot viser os Emilie, oven i købet bliver det helt mørkt når moren går forbi det for at
række Emilie sin mobiltelefon. Tableaubegrebet er sikkert for svært at introducere for
elever på dette trin, men de kan godt se at kameraet står stille og at personerne går ind
foran det, ligesom de man kan tale om hvordan man kommer til at opleve personerne som
på en scene, og hvad betyder det så for vores opfattelse af dem? Kan man komme til at
opleve dem snarere som fiktionsfigurer end som levende mennesker i en dokumentar? Og
hvad betyder det så for os som beskuere? En snak om fiktion og dokumentar kan tages op
her.
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•

Stop filmen igen når vi har hørt Emilies samtale med sin mormor og de overvejelser hun
gør sig over sit forhold til faren. Hvem er Emilie nu? Er hun ked af det? Hvorfor ser vi nu
Emilie i nærbillede? Kommer vi til at kende hende bedre på den måde? Hvorfor sidder hun
og roder rundt i de lyserøde perler mens hun taler? Er det nogle gange noget eleverne selv
gør når de taler om noget personligt? Hvordan understreger belysning og farver Emilies
sindsstemning?
Om eleverne kan forstå at moren ikke helt hører hvad det egentlig er Emilie siger, da hun
spørger om faren skal putte hende, må bero på lærerens kendskab til klassen. Hendes
”vel?” der gentages et par gange viser at Emilie tydeligvis meget gerne vil være oppe til
mor kommer hjem igen, men den nuance hører hendes mor ikke. Emilie og moren når ikke
helt hinanden, næsten symboliseret ved det bur, vi ser Emilie igennem, så hun virker som i
et andet rum end moren.

•

Det sidste klip jeg ville vise og tale om er klippet hvor Emilie taler med sin far om at savne
sin mor og om at være hos ham. Her sidder de to i en stille, men akavet situation, den
distance der er mellem dem ses også tydeligt i kameraets distance, tableautænkningen kan
igen inddrages hvis muligt. Selvom Emilie bliver berørt går vi denne gang ikke tæt på
hende. De to sidder i en svag belysning, omgivet af mørke, mens faren forklarer Emilie at
han også savner hende, og at hun snart kan komme og besøge ham igen. Emilie, der ellers
ser ud til at kunne tale om sine følelser, er her påfaldende tavs mens faren forsøger at få
samtalen i gang. Det lykkes ham aldrig at komme rigtigt ind på livet af hende. For eleverne
er det nok at vise at de to har svært ved at tale sammen, og at distancen understreges af
kameraets placering, ligesom de triste følelser understreges af det dæmpede lys og mørket
uden om dem. Man kan tage en snak med eleverne om hvordan det virker på dem at
kameraet ikke klipper væk fra den her svære og påtrængende scene? Skaber den næsten
sceniske fremstilling en forestilling om fiktion som gør at vi kan holde ved og blive ved med
at se på selvom vi kommer så tæt på?

•

Herefter kan man se resten af filmen med elevernes fokus på hvordan billedet er beskåret
og belyst og hvilken distance der benyttes. Hvilket lys benyttes? Hvornår er det mørke
toner og hvornår er der lidt flere farver og lys på?
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Hvornår ser vi Emilie i nær og ultranær? Hvornår træder kameraet lidt tilbage og
registrerer Emilie? Fiktionsfigurer eller levende mennesker af kød og blod der alle forsøger
at gøre det så godt som muligt, men som alligevel spiller forskellige roller i de valgte scener
hvor man kan se at der er et akavet og lidt krampagtigt velmenende forhold mellem f.eks.
far og mor.
•

Til slut må man tage en snak om filmens åbne slutning der lægger op til hvad der fremover
sker i Emilies liv. Har hun accepteret tingenes tilstand? Er hun nu mere harmonisk? Faren
kom til tiden og hentede hende, bliver alt nu bedre? Eller har Emilie bare accepteret at hun
lever et delt liv, og at hun er i en præpubertær fase af sit liv med de forandringer det
medfører, og med den blanding af voksne tanker og barnlige indslag som dans og leg der
er. Filmen viser eleverne at det nok skal gå, Emilie forliger sig med sit delte liv, og filmen
peger frem mod Emilies liv der ligger foran hende, parat til at blive udforsket med de
muligheder hun nu har.

Som lærer kommer man til at gøre sig nogle overvejelser over målgruppen. Pige med mobil
tematiserer vanskelige, men desværre også aktuelle problemstillinger, stærkt understreget af valg
af personskildringer, kameraføring, billedbeskæring, distance og lys som kræver en vis udvikling og
et arbejde med filmtekniske virkemidler set i forhold til tematik, derfor anbefales filmen til
mellemtrinnet. Men hovedpersonen Emilie er yngre, hun går i tredje klasse, og der ligger en
problemstilling i at hovedpersonen og dermed også identifikationsmodellen er yngre end
målgruppen. Vil nogle mellemtrinselever umiddelbart opfatte filmen som barnlig? Brug den
alligevel, vis eleverne at filmen arbejder på en række filmiske planer som understreger indholdet,
og derfor også er en film for dem. Tableauformen tvinger beskueren til at reflektere over forholdet
mellem aktørerne på scenen, det vil eleverne opleve når de ser filmen, og den kan være med til at
åbne øjnene for personer og forhold mellem mennesker.
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