
Skämmarens dotter 
Tema: Uppväxt/Familj, Konflikt/krig och mänskliga rättigheter, Litteratur på film, 

Äventyr/fantasy, Vänskap /respekt 

 

 
  

 

HANDLING 
 

Dina och hennes familj bor i furstendömet Dunark, en medeltida fantasivärld . Dina 

har ärvt sin mors övernaturliga förmåga; om hon ser en man i ögonen, kan hon stirra 

rakt in i hans själ - och avslöja alla fel och brott. En dag blir Dinas mamma kallad till 

hoivet för att förhöra kronprins Nicodemus, han anklagas för att ha dödat flera av 

sina familjemedlemmar. Dinas mamma fängslas när hon vägrar att tvinga 

Nikodemus att leverera en bekännelse hon förstår inte är sann. Dina försöker lösa 

härvan, och hon börjar snabbt misstänka att allt inte är som det framställs av 

tronarvingens fiender. Främst bland dessa är den skrupelfria Drakan, som hävdar sin 

rätt att ta över makten i Dunark. Han är ledare för Drakens Orden, och har en grotta 

full av drakar. Med livet som insats måste Dina rädda sin mor, Nikodemus och hela 

Dunarks befolkning från Drakans blodiga och makthungriga resa mot tronen.    

  

OM FILMEN:  
 

Skämmarens dotter är filmversionen  av den första boken i den populära fantasy 

bokserien om Dina, skämmarens dotter. Denna bästsäljande  serie är skriven av den 

danske författaren Lene Kaaberbøl. Lene Kaaberbøl har publicerat ett flertal böcker, 

många av dem med barn och ungdomar som primär målgrupp. Hon publicerade 

sina första två böcker endast femton år gammal! Sedan dess har hon fått många 

utmärkelser - och hennes böcker har översatts till mer än tjugo språk. Många av 

hennes publikationer - liksom böckerna om skämmardottern Dina - utspelar sig i en 

medeltidspräglad fantasivärld.  

Filmversionen av Skämmarens dotter är dansk, men två norska skådespelare har två 

av de viktigaste rollerna. Jakob Oftebro spelare tronarvinge Nicodemus, och Maria 

Bonnevie spelar Melussina, Dinas mor. Se trailern här: https://vimeo.com/146229847 

https://vimeo.com/146229847


 
 

FÖRSLAG PÅ UPPGIFTER: 
 

Uppgifterna kommer inte i en viss ordning. Ni väljer fritt som ni vill bland dem. Det är 

inte meningen att man ska arbeta med alla uppgifter. Varje lärare väljer dem som 

bäst passar deras elever och ämnen. 

 

Varje lärare måste också, utifrån sin egen elevgrupp, värdera (och möjligen 

anpassa) svårighetsgraden på de olika uppgifterna. 

 

Några av frågorna/uppgifterna rör små detaljer i handlingen. Det bör inte gå för 

lång tid mellan förberedelse, visning och efterarbetet med filmen. Vi vill gärna 

uppmärksamma er på att vissa uppgifter avslöjar detaljer i filmens slut. För 

filmupplevelsens skull bör ni inte visa de uppgifterna för elever förrän efter att de sett 

filmen. 

 

 

UPPGIFTER FÖRE FILMEN: 

 
A: Om klassen eller enskilda elever har tid och möjlighet, läs boken "Skämmarens 

dotter" (eller lyssna på ljudboksversion) före visningen. I kommande uppgifter (i 

avsnitt B, uppgifter efter filmen) hittar du en grupp av frågor som är avsedda för de 

studenter som förutom att ha sett filmen också har läst boken. 

 

B: Ta dig tid att förbereda filmen på vilken film det är de ska se. Läs synopsis, se 

trailern, mm. Se trailern här: https://vimeo.com/146229847 

 

C. Vad kännetecknar fantasy? Vilka ingredienser kan du räkna med att stöta på i 

sådana historier, oavsett om det är böcker eller filmer? Gör en lista tillsammans i 

klassen. 

 

D: Vilka andra fantasyböcker och fantasyfilmer känner du / ni till? Varför tror du att 

denna genre har blivit så populär inom underhållningskulturen? 

 

https://vimeo.com/146229847


E: Vad betyder det att skämmas? Ge olika exempel på vad en människa kan säga, 

göra eller tänka, som borde ge anledning att skämmas. 

 

F: Se på uppgifterna i avsnitt D nedan ("SPRÅK / ord / fraser"). Hitta gärna svar på 

någon av de första åtta frågorna innan visningen. 

 

 
 

UPPGIFTER EFTER FILMEN: 

 
A: REPETITION 

Se över förberedelseuppgifterna igen. Finns det någon fråga som du kan ge nya 

eller mer detaljerade svar på nu, efter att ha sett filmen? 

 

B: JÄMFÖR MED BOK 

Det här avsnittet är avsett för elever / klasser som har läst boken (eller hört ljudbok)  

som filmen bygger på. 

 

1) Den inledande scenen i filmen är helt annorlunda från bokens första kapitel. 

Filmen börjar med en piga upptäcker att flera i kungafamiljen dödats. Boken börjar 

med att vi blir bekanta med Dina hemma i sin by. Varför tror du att filmskaparna gjort 

denna förändring? 

 

2) Vilka andra skillnader mellan boken och filmen upptäckte du? Tycker du att det 

var en förbättring från manusförfattarens sida, eller blev filmversionen sämre med 

dessa? Motivera ditt svar. 

 

3) I filmen, är fängelsehålorna i Dunark Castle annorlunda konstruerade. Man 

behöver inte gå igenom dra källaren för att komma till och från fängelsecellerna. 

Vad tycker du om den här förändringen? 

 

4) Vilken karaktär i filmen tycker du mest skiljer sig från den bild som du fick från 

honom / henne när du läst boken? (Till exempel Drakan, vapenmästaren, Mästare 

Maunus, Rosa eller Dinas mor.) Vem liknade mest de föreställningar du redan hade 

skapat? 



5) Har du läst andra böcker som har filmats? Om så är fallet: Tycker du att 

filmversionerna har varit bättre eller sämre än boken de byggdes på? Motivera ditt 

svar. 

 

 
 

C: KARAKTÄRER 

 

1) Beskriv Dina. Vilka är hennes styrkor och vilka är hennes svagheter? 

 
2) Dina är en tjej som vill göra bra saker. På vilket sätt hade hon kunnat använda sina 

skämmarkrafter till att göra fel sak, om hon hade velat? 

 

3) När Dina, i filmens början, blir arg på flickan Cilla, använder hon sin makt för att få 

Cilla på plats. En annan gång, använder hon sin makt så att en man ger Rosa och 

hennes bröd att äta gratis. Argumentera för och emot om det var fel eller inte av 

Dina att använda sina befogenheter på dessa sätt. 

 

4) I filmens början förklarar Dinas mor hur skämmarförmågan är en gåva, även om 

det kan verka som en bestraffning. Vad säger hon om detta? Hade du kunnat tänka 

dig att ha Dinas förmåga, om det hade varit möjlig? Motivera ditt svar. 

 

5) Beskriv Drakan. I början av filmen uppträder han som en god människa. När förstår 

du att han är ond, mordisk och oärlig? Vad är det han säger och gör som 

understryker att han är "den onde" i filmens handling? 

 

6) Beskriv Nicodemus. Han är den sanna arvtagare till tronen i Dunark. Ge argument 

för och emot att Nikodemus skulle ha passat som prins för landet. 

 

7) Välj en av birollerna i filmen, såsom Davin (Dinas bror), vapen mästare, Mästare 

Maunus, Rosa eller Dam Lize (Drakans mor). Hur tror du att de tycker att det är att 

leva i Dunark? Skapa fem frågor du kanske skulle kunna tänka dig att fråga, om du 

kunde ha intervjuat en av dessa. 

8) I filmens slut, får Nicodemus en möjlighet att döda Drakan, och på det sättet hade 

han kunnat avsluta Drakans onda plan att ta över riket. Varför gör han inte det? 

 



D: SPRÅK / ORD / UTTRYCK 

 

1) Skämmarens dotter är en dansk film, och allt tal är danskt. 

- Hur lika är danska och svenska, både när det gäller talspråk och skriftspråk? Kan du 

ge exempel? 

- Hur mycket dansk förstår du? Hur mycket av filmen tror du att du hade förstått om 

det inte funnits svensk text? 

- I vilka land i världen kan du göra sig förstådd med endast svenska? 

- Ge exempel på olika språk som du känner till som har många ord som liknar 

svenska ord. Vad är orsaken till dessa likheter? 

- Vilka länder består Norden av? Ge exempel på vad de nordiska länderna har 

gemensamt. Ge exempel på goda skäl att lära sig om de övriga nordiska länderna. 

 

2) Vad är en förrädare? 

 

3) Vad är en förfader? 

 

4) Vad innebär det att bli utstött? 

 

5) Vad betyder det att en person är nådig? 

 

6) Vad menas med att en son eller dotter är oäkta? 

 

7) Vad uttrycker en människa som går ner på knä framför en annan människa? 

 

8) De flesta filmer har en tagline, en kort text som stödjer filmens titel och handling - 

och som gör att den verkar extra intressant. Skämmerskans dotters tagline är (på 

danska) "Sanningen är det skarpaste vapnet." Vad betyder det? Hur väl tycker du att 

detta uttalande beskriver filmen? Motivera ditt svar. 

 

 
 

E: DIVERSE 

1) Hitta information om Lene Kaaberbøl, författaren som skrev "Skämmarens dotter". 

Skriv en biografi om henne. 

 



2) Inspirerade denna film dig till något? Hade den ett budskap som påverkade dig? 

Diskutera i klassen. Vad kan du lära av Skämmarens dotter? 

 

3) Kände du igen någon av filmens skådespelare? Använd Internet och ta reda på 

om de har spelat i filmer som du har sett förut - eller som du skulle vilja se. 

 

4) När Drakan ska informera Dunarks invånare, hänger han upp skyltar runt pelare 

och väggar. Jämför hur informationen spreds förr, innan teknikåldern, med i dag - i 

vårt informationssamhälle. Diskutera för- och nackdelar med att bo i en tid där du 

kan använda så många olika tekniska hjälpmedel, som i Sverige i dag, för att få 

kontakt med andra människor. 

 

5) I filmen, får vi höra och se olika yrken som inte längre är så vanliga idag. 

Åtminstone har dessa yrken förändrats mycket under vår moderna tid. Exempel: 

hovslagare, alkemist, vapenmästare, budbärare, riddare, handledare, myntkokare. 

Vilka andra yrken i den här filmen såg du exempel på? Beskriv skillnaden mellan 

värdet av dessa yrken i dag jämfört med under medeltiden. 

 

6) Förr i tiden var offentliga avrättningar vanliga. Som man kan se i denna film 

samlades gärna människor på torget och liknande för att bevittna avrättningar. 

Varför tror du att myndigheterna i städer och länder ville visa upp offentligt när 

människor fick sitt straff? 

 

F: GENERELLA FILMFRÅGOR  

 

1) Hur bra tyckte du att filmen var? Vad gillade du och vad var mindre bra? 

 
2) Vilka olika känslor gav filmupplevelsen dig? Gjorde någon av scenerna i filmen dig 

glad? Blev du ledsen under filmen ? Arg? Vad fick dig att skratta? Gjorde något dig 

rädd? Reagerade dina klasskamrater  på samma sätt som du? 

 

3) Hur väl tyckte du att den här filmen passade din klass? Motivera ditt svar 

 

4) Berätta filmens handling med cirka femtio ord. 

 

5) Vilka metoder har filmskaparen  som används för att få fram olika stämningar? 

(Nyckelord: klipp, musik, tempo, färger, ljus / skugga och andra) 

 

6) Skriv en recension av filmen. Berätta vad du gillade och vad du inte gillade. 

Motivera din åsikt 
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