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Skammerens datter II: Slangens gave
Målgruppe: 5. til 7. klasse.

Beskrivelse
Dina har til sin store fortrydelse arvet sin mors overnaturlige skammerevner. Hun lever som en nomadisk
flygtning sammen med sin familie og Nico, men det er et farligt liv. Dina ser en mystisk fremmed, som påstår at
være hendes far, Sezuan. Da Davin og Nico tages til fange og indespærres i det berygtede Sagisborg, tvinges
Dina ud på nye eventyr. Imod sin mors vilje stikker hun af og begiver sig ud på en farefuld færd med sin far for
at befri fangerne. Sezuan er sortemester med evnen til at få folk til at se og tro på ting, der ikke findes, og Dina
forstår, at hun besidder de samme evner. I fangenskab kæmper Nico og Davin for deres liv ved hjælp af
mandsmod og intellekt. Hvis de ikke overvinder deres begrænsninger, vil Drakan formå at ødelægge enhver
chance for et respektabelt og selvstændigt liv både i Højlandet og i de små byer.

Pædagogisk note
Skammerens datter II er en filmatisering af anden og tredje bog i serien om den modige Dina, som har et
stærkt retfærdighedsgen og en evne til at se, hvad folk de skammer sig over. I filmen krydsklippes der mellem
de to hovedkarakterer Dina og fyrstesønnen Niko, som kæmper med hver deres udfordringer. Med
filmcentralens undervisningsmateriale skal eleverne bl.a. lave en aktantmodel for karakterens motiv (ydre
projekt) og tema (indre projekt). Ved at vælge CFUkapitelsættet under afspilning kan I nemt undersøge
hovedkarakterernes motiv/tema samt finde deres deres respektive hjælpere og modstandere. Undersøg også
hvilken funktion karakterene har. Hvem er fremstår som troværdige karakterer med følelser og problemer, vi
kan identificere os med. Hvem er kontrastfigurer, der repræsenterer hver sine normer? Hvem er funktionel
karakterer, og hvad gør de, der driver handlingen frem?

Kapiteloversigt og kapitelindhold
Kapitelsæt: CFUkapitelsæt
Kapitelsætter understøtter opgaverne fra Filmcentralen, hvor I skal lave en aktantmodel over motivet og temaet
for hver af hovedkarakterene. Motivet er Dinas/Nicos opgaver i filmen (ydre projekt). Lav også en aktantmodel
over temaet, som er Dinas/Nicos indre udfordringer og psykologiske udvikling (indre projekt). Med
kapitelsætter får I hjælp til at beskrive hovedkarakterernes indre og ydre projekt og hurtigt at finde klip med
deres hjælpere og modstandere.
01:

Anslag  Profeti  Dinas indre projekt
00:00:49
Filmen starter med et profeti, som løfter sløret for Dinas udfordring/projekt. Så længe du er halv, kan du
ikke blive hel. Hvorfor er Dina ikke hel? Hvad savner hun? Hvilke sider af sig selv kender hun ikke
endnu?
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02:

Hovedkaraktererne
00:02:57
Dina og Niko er hovedkaraktererne i filmen. Hold øje med hver deres historie og lav hver deres
aktantmodel, hvor I beskriver deres ydre og indre projekt og hvem, der er deres hjælpere og
modstandere.

03:

Drakans soldater
Hvilken rolle spiller drakans soldater?

04:

Davin
00:03:43
Dinas storebror Davin kommer til at spille en afgørende rolle. Hvordan kommer hans tilfangetagelse til at
påvirke hovedkarakterens projekt?

05:

Nikos projekt
00:04:00
Hvad fortæller Niko selv om sine problemer? Hvilke mislykkede projekter kommer frem, da Dina
skammer ham?

06:

Kureren
Hvilken rolle spiller kureren?

07:

Lavlændere og højlændere
00:06:02
Lavlandets og Højlandets befolkning har konflikter. Hvem skaber disse problemer og hvorfor det? Hvem
forsøger at forhindre disse problemer?

08:

Sezuan
00:07:49
Hvem er Sezuan, og hvorfor hedder han mørkemesteren? Bliver han præsenteret som hjælper eller
modstander? Hvorfor opsøger han Dina? Hvad fortæller han om Dinas kommende mission? Hvorfor vil
Dinas mor forhindre den?

09:

Drakan
Hvem er Drakan, og hvilken rolle spiller han?

00:09:20

10:

Drakans mor
Hvilken rolle spiller Drakans mor Lizea?

00:10:22

11:

Sarkan
Hvilken rolle spiller Sarkan?

00:11:17

12:

Rosa
Hvilken rolle spiller Rosa. Hvem hjælper hun  handlingen frem eller hovedkaraktererne?

00:12:06

13:

Dinas mor
00:13:20
Hvordan hjælper Dinas mor sin datter, og hvordan forsøger hun at forhindre Dina i at gennemføre sit
projekt?

14:

Sezuan  mørkemesteren
Hvad vil Sezuan hjælpe Dina med?
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15:

Kaptajnen
Hvilken rolle spiller kaptajnen?

00:19:59

16:

Petrus
Hvem er Petrus, og hvilken rolle spiller han?

00:35:53

17:

Fangerne
01:25:17
Niko påtager sig endelig rollen som hærfører mod Drakan. Hvem skal hjælpe ham med projektet?

18:

Ydre projekt
01:31:22
Hvordan er Dina og Niko kommet i mål med det ydre projekt? Hvad har Dina lært undervejs? Hvad har
Niko lært undervejs?

19:

Profeti  Udtoning  Indre projekt
Hvordan err Dina og Niko kommet i mål med deres indre projekt?

01:32:48

Links
Dansk: 5., 6., 7. klasse
https://filmcentralen.dk/grundskolen/undervisning/skammerensdatter2slangensgave#.XekRIkxFxaR
https://mitcfu.dk/CFUFILM1071746
https://mitcfu.dk/CFUFILM1071746
https://mitcfu.dk/25912764
https://mitcfu.dk/25912764
Liste med alle TVudsendelser, film og bøger om 'Skammerens datter' på mitCFU
https://mitCFU.dk/lnkyhe9
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