
 

 

Eftersidning - et undervisningsmateriale 
 

Fag: Tysk, dansk og medielære 

Niveau: Mellemtrinnet og overbygningen   

 

Titel: ”Eftersidning”  

Original titel: ”Nachsitzen” 

Tyskland 2010  

Instruktion og manuskript: Anika Wangard 

Kamera: Camilo Sottolichio 

Klip: Antje Zynga 

Længde: 7 minutter 

Medvirkende 

Herr Littke: Gregoire Gros 

Andi: Dennis Grawe 

Inspektøren: Steffi Kühnert 

Pedel: Klaus Thiel 

 

 

 

 

Indhold 
Om filmen 

Handlingsreferat  

Fag og temaer 

 Tysk og dansk: 

Tema 1. Eftersidning 

 Tysk, dansk og medielære: 

Tema 2. Novelle – Mødet 

Tema 3. Plot 1 og plot 2 – Den naturlige historie 

Filmfaglige vinkler 

 Lydside 

 Kameravinkler 

 Indstillinger  

 Billedbeskæringer 

Litteratur og links 

 

 

 

 

 

Om filmen 
”Eftersidning” er en ’rigtig’ skolefilm i alle ordets betydninger. Filmens handling foregår på en 

skole, dens konflikter er skolerelaterede – og sidst og mest væsentligt: Dens korte form, dramaturgi 

og tema er relevante størrelser at beskæftige sig med i en undervisningssituation. Både som 

samtalestof og til formel analyse og sproglig forståelse. Og den henvender sig til flere faggrupper: 

Tysk, dansk og medielære.  



 

 

Der er tale om en enkel, nærmest eksemplarisk novelle med alle genrens – både den litterære og 

filmiske – karakteristika. Heriblandt ikke mindst alle de usagte ting, der står mellem linjerne og 

ikke nødvendigvis er udpenslede i billedforløbet.   

Filmens korte længde på syv minutter gør, at gennemgangen og behandlingen kan planlægges til en 

lektions varighed, men der er også mulighed for at arbejde med stoffet i et længere forløb. Derfor er 

dette undervisningsmateriale tilrettelagt med flere temaer, spørgsmål og opgaver, som der kan 

plukkes i, således at undervisningen tilpasses ens elevers niveau og behov. 

Filmen havde dansk premiere på OFF12, den danske kortfilmfestival i august 2012. Alinea arbejder 

sammen med OFF for at finde undervisningsrelevante kortfilm, og ”Eftersidning” indgår i Alineas 

fjerde filmsamling.  

Det er ingen hemmelighed, at dette materiales forfattere finder filmen spændende på flere planer, 

hvilket forhåbentlig afspejler sig i en smittende arbejdslyst.  

 

 

Handlingsreferat 
Akt 1: 

En ung lærer bladrer i en skriftlig matematikprøve med uudfyldte opgaver, hvor der derimod ikke 

ganske ærbødigt er skrevet leck mich, hvilket kan oversættes slik mig eller snarere rend mig et vist 

sted!  Læreren putter prøven i sin skuldertaske og forlader klasselokalet. På skolegangen står 

inspektøren og kigger på loftet, og pedellen fortæller, at der drysser puds ned, og at det bare bliver 

værre og værre. Skoleinspektøren mener, at det se slemt ud, og spotter så, at den unge lærer Littke 

er på vej i forkert retning. Han skal nemlig overvåge eleven Andis eftersidning, og det foregår den 

modsatte vej. 

Akt 2: 

Littke går ind i klasseværelset, hvor Andi venter, mens han tegner et eller andet på bordet. Littke 

skriver sit navn på tavlen og giver Andi matematikprøven med en venlig hentydning til, at denne jo 

må være leck mich Andi! Og får et smil til gengæld. Littke opfordrer Andi til at begynde arbejdet 

med matematikopgaven. Logikken er klar: Jo hurtigere Andi går i gang, jo hurtigere bliver han 

færdig! Bortset fra de to er værelset tomt og stolene placerede på bordene med benene i vejret. Andi 

tegner dulgt igen noget på bordet, som han sidder ved, og er ellers mest optaget af at spidse 

blyanter! Lærer Littke sanser, at det ikke er matetematik, som Andi beskæftiger sig med, og 

foreslår, at han kan bruge sine bøger for at klare matematikprøven. Men Andi fortæller, at selv ikke 

med bøgernes hjælp kan han løse opgaverne! Littke kigger på opgaverne og må erkende, at han 

heller ikke kan finde ud af det. Eller rettere, at han ikke kan mindes at have haft det på seminaret. 

Det finder Andi storslået, men Littke fortæller, at der ifølge ham er vigtige ting i livet end 

matematik. Og at han jo har klaret sig alligevel. Andi mener nu ikke, at lærergerningen ligefrem er 

et ønskejob, hvilket Littke tager til sig. Og da Andi spørger, om han kan gå nu, svarer Littke, at det 

er ok. Hvorefter Littke ser, at Andi har tegnet en fuckfinger på bordet! 

3. akt: 

Inspektøren kommer tilbage med en slukøret Andi og fortæller Littke, at det at sidde efter betyder 

noget andet her. Andi sætter sig på sin plads med overtøj og hue på, og Littke fortæller ham, at han 

hellere må fjerne tegningen fra bordet. Andi lægger træt og opgivende sit hoved på skoletasken, 

som er placeret uåbnet på bordet. Nu er der tavshed og ingen kommunikation, Nu skal tiden bare gå. 

 

Fag og temaer 
”Eftersidning” er basalt en lille case story. En modvillig elev møder en imødekommende lærer i en 

eftersidningstime. Hvad sker der? Hvad er der på spil? Hvad er det moralske dilemma? Hvor fører 

det hen?  



 

 

Filmens enkle handling, de korte, mundrette replikker og fortællestruktur gør den velegnet i en 

tysk-, dansk- og medieundervisning. 

”Eftersidning” er både oplagt til sprogundervisning og formel analyse. Det er en klassisk 

konstrueret novellefilm i tre akter og med to plots. Men det er i første omgang selve emnet, det at 

sidde efter, der påkalder interesse. Hvad pokker er en eftersidning for en størrelse?  

 

Tema 1. Eftersidning (tysk og dansk) 

Mange tror, at eftersidning ikke eksisterer mere. At der er tale om et levn fra en sort skole, som nu 

kun eksisterer i støvede historiebøger eller oldinges mørnede hukommelse. Og i mange danske 

skoler findes fænomenet da heller ikke mere. Men eftersidning eksisterer, hvilket ved selvsyn kan 

studeres i Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen 24. juni 2009: 

§ 6. Over for en elev, der i undervisningstiden, herunder pauser, mellemtimer m.v., ikke 

overholder skolens ordensregler, værdiregelsæt eller i øvrigt almindelige normer for god opførsel, 

kan endvidere tages følgende foranstaltninger i anvendelse: 

1) Eftersidning i op til 1 time, jf. § 7, stk. 1. 

2) Udelukkelse fra undervisningen i indtil 1 uge, jf. § 7, stk. 2. 

3) Overflytning til en parallelklasse ved samme undervisningssted under samme skole, jf. § 7, 

stk. 3. 

4) Overflytning til en klasse på tilsvarende klassetrin ved et andet undervisningssted under 

samme skole, jf. § 7, stk. 4. 

5) Overflytning til en klasse på tilsvarende klassetrin ved en anden skole i kommunen, jf. § 7, 

stk. 5. 

6) Udskrivning af folkeskolen af elever på 10. klassetrin, jf. § 8. 

§ 7. Eftersidning i medfør af § 6, nr. 1, er betinget af forudgående meddelelse til forældrene og 

af, at eleven er under fornødent tilsyn. Eftersidning må ikke hindre eller væsentligt forsinke en elevs 

hjemtransport. 

Eftersidning er altså at betragte som en straf, og sådan har det altid været. Selv om hensigten 

oprindelig også var, at elever, som havde lidt svært ved et givent stof og ikke havde løst deres 

hjemmeopgaver, i en time efter skoletid kunne få hjælp til klare det forsømte. Men ældre 

mennesker, der gik i skole, da den nu afskaffede fysiske afstraffelse i skolen stadig var god latin, 

kan huske, at uvorne unger kunne få valget mellem en lussing eller en eftersidning! Og 

eftersidningen udviklede sig sikkert og monotont til en farce, hvor en grøn lærer eller vikar blot 

skulle overvåge, at der var ro og orden, mens de eftersiddende elever og læreren spildte en time af 

deres liv. Den sidstnævnte dog med løn. Eftersidning er i dag et disciplinærmiddel, hvis en elev 

ikke overholder skolens regelsæt, men det er vel ganske problematisk, at det skal være en straf at 

være i skole. Det har dårlig signalværdi i en moderne skole. Men der er altså tilhængere af 

eftersidning, og egentlig minder de altid førte debatter om en god, gammel omgang pro et contra: 

For og imod eftersidning! 

ALLE 

Tag en samtale i klassen og diskuter, hvad eftersidning er for noget. 

 Hvorfor skal Andi sidde efter? 

 Hvad er formålet med at sidde efter? 

 Er Andis eftersidning en straf eller en mulighed for at lære noget? 

 Hvad skal Andi få ud af at sidde efter? 

 Er der eftersidning på jeres skole? 



 

 

 Kender I skoler, hvor man bruger eftersidning? 

 Opstil to lister på tavlen – for og i mod eftersidning – hvor I placerer argumenterne. 

 Drag en konklusion af jeres diskussion og synspunkter. 

 

Tema 2. Novelle - Mødet (tysk, dansk og medielære) 

Den korte fiktionshistorie, novellen drejer sig ofte om et møde. Et fatalt møde. Eller i hvert fald et 

møde, der ændrer livsbanen for de involverede parter. I ”Eftersidning” er der skæbnesvangre møder. 

Der er de to korte møder mellem den unge lærer Littke og skoleinspektøren. Littke repræsenterer en 

ny stil, der udfordrer skolesystemet, mens inspektøren er en gammeldags autoritet, som ikke ser 

nogen grund til at lave om på det en gang vedtagne. Det er altså to ideologier, som mødes og 

krydser klinger. Men denne novellefilms egentlige møde er naturligvis det betydningsfulde 

sammenstød mellem lærer Littke og eleven Andi. Der opstår i begyndelsen hurtigt en slags 

indforstået sympati mellem de to. Lærer Littke forstår elev Andi, og begge indser, at eftersidning er 

det rene tidsspilde. Især da Littke ikke kan hjælpe drengen med den matematik, som er ren volapyk 

for dem begge. Det er således et halvt nederlag for Littke med en slags lykkelig afslutning, da han 

giver drengen fri. Men nej. Inspektøren, autoriteten vender tilbage med eleven, for ifølge hende 

betyder en eftersidning en eftersidning her på denne/hendes skole. Det frysende slutbillede af 

kortsluttet kontakt mellem Littke og Andi, lærer og elev demonstrerer med al tydelighed, at alt nu er 

ved det gamle. Man kan næsten sige, at lærer og elev ikke hører hjemme på den sammen planet. 

Ikke har fælles interesser. Styrkeprøven mellem lærer og inspektør er også slut. Den sorte skole 

vinder slaget. Men så enkelt er det alligevel ikke. For svigter lærer Littke ikke både sin lærergerning 

og sin omsorg for Andi? Han kan ikke hjælpe fagligt og stiller ikke op over for inspektøren, da 

denne kræver eftersidningen gennemført efter reglerne. Lærer Littke har en slægtning i den lærer, 

som også svigter for at få en ledig stilling i Niels Arden Oplevs spillefilm ”Drømmen” (2006). Den 

kan man med fordel se eller gense i denne sammenhæng.  

 

ALLE 

Tag en samtale i klassen om filmen, dets hovedkarakterer og mødet mellem disse. 

 

GRUPPER 

Del jer derefter i gruppen på 5 elever og giv en karakteristik af Andi og Littke. 

 Hvordan præsenteres Littke i filmen? 

 Hvad er hans mål og holdning som lærer? 

 Hvordan forholder Littke til eftersidning? 

 Hvordan opfatter han inspektøren?  

 Og hvordan opfatter han Andi? 

 Beskriv lærer Littke med 10 ord. 

 Hvordan præsenteres Andi i filmen? 

 Hvad er hans mål og ønsker? 

 Hvordan forholder Andi til eftersidning? 

 Hvordan opfatter han lærer Littke i begyndelsen og slutningen?  

 Beskriv Andi med 10 ord. 

 Hvordan forløber mødet mellem Littke og Andi? 

 Hvordan bruges replikken leck mich på forskellig vis? 

 Hvad er de to karakterers udvikling? 

 Hvad påvirker deres handlinger? 

 Hvordan tror I, at det videre går Littke og Andi?  



 

 

 Hvordan skildres inspektøren, og hvad er hendes holdning til eftersidning? 

 Er der nogen ’vindere’ og ’tabere’ i mødet mellem de to karakterer? 

 Hvad betyder det for fortolkningen, at skolens mure bogstaveligt talt smuldrer? 

 

ALLE 

Grupperne fremlægger deres tanker og synspunkter i klassen, hvilket kan munde ud i en 

karakteristik af et bestemt skolesystem. 

 

Tema 3. Plot 1 og plot 2 – Den naturlige historie (tysk, dansk og medieundervisning) 

Fortællinger har altid to plots. Det første plot fortæller i vores tilfælde, hvad der sker i filmens 

handling, mens det andet plot er fortællingens tema. Man kan også tale om den ydre og den indre 

handling. Plot 1 er i ”Eftersidning”, som titlen angiver, en eftersidnings forløb. Mens plot 2 er et 

abstrakt begreb som for eksempel ’svigt’. Eller ’autoritetstrods’. Plot 1 er bemærkelsesværdig ved 

at følge en såkaldt naturlig historie, en eftersidningstimes dramaturgi og ritualer: Læreren 

ankommer, eleven venter, der udveksles standardiserede høfligheder, der testes styrkeforhold, og 

eftersidningen forløber planmæssigt med et par små, veltilrettelagte overraskelser undervejs og til 

sidst. Det er overraskelserne, som giver næring til plot 2, der altid står stærkest. Handlingen kan 

nemt glemmes, men temaet sætter sig fast i tilskueren. 

 

ALLE 

Tag en samtale i klassen om plots og den naturlige historie. 

 Hvilke elementer og handlinger indgår i eftersidningstimens plot 1? 

 Tegn en eftersidnings-handlingslinje på tavlen og markér de naturlige begivenheder ind, 

som filmen indeholder. Start med lærerens ankomst. 

 Tal om plot 2 og hvad der ligger ’under’ den naturlige histories plot 1. 

 Hvor på handlingslinjen opstår der dramatik og spænding? 

 Hvor er der modstand for Littke? 

 Og hvor er der modstand for Andi? 

Giv til sidst nogle bud på, hvad plot 2 indeholder, og hvad filmens budskab er. 

 

Filmfaglige vinkler 
”Eftersidning” er en fortælling i levende billeder, ord og lyde. Men filmen gør ikke brug af 

underlægningsmusik, hvilket er et forholdsvis sjældent fænomen. For musik er rigtig god til at 

fortolke og forstærke en filmscenes emotionelle substans. Og selv om tilskueren ikke umiddelbart 

lægger mærke til musikken, så føler han/hun dens tonart og påvirkes følelsesmæssigt. 

Der er naturligvis alligevel følelser på spil i ”Eftersidning”, men filmen har generelt en kølig, 

intellektuel tilgang til sit emne, hvilket understreger dens karakter af case story. 

Til gengæld vægtes dialoger, lyde, kameravinkler og billedbeskæringer på forbilledlig vis. Hvis 

man skruer op og forstærker filmens lyd, vil eleverne kunne opleve atmosfærelyd i rummene og 

effektlyde fra bladren i hæfte, pudsnedfald, stoleskramlen, blyantskratten på bord og i blyantspidser. 

Placeringen af effektlyde er præcisionsarbejde og foregår oftest i postproduktionen og klippefasen, 

hvor man arbejder med at optimere alle indstillingers og sceners potentiale. Ligeledes er der kælet 

for dialogen, som er mundret og let at høre og forstå ordlyden af. 

Kameravinklerne i filmen med for eksempel frø- og fugleperspektiv fortæller meget om 

styrkeforholdet og udviklingen mellem karaktererne, og klip, indstillinger og beskæringerne er også 

med til at fortælle, hvad der er vigtigt, og hvad der skjules. 

 



 

 

ALLE 

Gense filmen med forhøjet lydstyrke og læg mærke til lyd- og billedside. 

Del jer i tre grupper. 

En gruppe koncentrerer sig om lydsiden, en gruppe om kameravinkler og en gruppe om indstillinger 

og billedbeskæringer. 

 

GRUPPER 

Gruppe 1. Lydside: 

 Hvilke lyde lægger I mærke til? 

 Hvilke lyde forstærkes i eftersidningens klasselokale? 

 Hvad fortæller lydene? 

 Hvilken betydning har lydene for fortællingen? 

 Hvorfor tror I, at filmen ikke gør brug af underlægningsmusik? 

 Hvilke scener kunne eventuelt forstærkes med underlægningsmusik? 

Gruppe 2. Kameravinkler: 

 Hvordan er forholdet mellem Littke og Andi skildret i billeder? 

 Hvornår bruges frøperspektiv? 

 Og hvornår fugleperspektiv? 

 Hvornår er kameraet i karakterernes øjenhøjde? 

 Hvad fortæller brugen af de forskellige vinkler om personerne og deres indbyrdes 

relationer? 

Gruppe 3. Indstillinger og billedbeskæringer: 

 Hvornår er der totalbilleder, og hvordan bruges de? 

 Hvornår er der nærbilleder, og hvordan bruges de? 

 Hvordan beskæres billederne, når læreren ser på Andi, før han sætter han sætter sig sammen 

med ham? 

 Hvordan skjuler billederne Andis tegneri? 

 Hvad fortæller krydsklipningen mellem Littke og Andi om karaktererne? 

 Hvem stilles der for eksempel skarpt på og hvornår? 

 Hvordan viser billederne styrkeforhold, da inspektøren kommer ind i klasselokalet? 

 Hvordan er karaktererne placeret? 

 

ALLE 

De tre grupper fremlægger deres iagttagelser for klassen, hvorefter filmen atter vises for at illustrere 

de filmfaglige iagttagelser.  

 

 

Forfattere: Judith & Ulrich Breuning 

Redaktion: Magnus Søderberg 

Udgiver: Alinea, Vognmagergade 11, 1148 København K 

Copyright © 2013, Alinea 

 
 

 


