Encanto
2. – 5. klasse

Sprog: Dansk tale
Censur: Frarådes børn under 7 år
Originaltitel: Encanto, USA, 2021
Genrer: Animation
Instruktører: Jared Bush, Byron Howard, Charise Castro Smith
Samlede spilletid: 99 minutter
Temaer: Identitet, familie, forventninger
Fag: Dansk, billedkunst
Illustrationer fra filmen: Disney

Undervisningsmateriale er udviklet af © Salaam Film & Dialog. Skribent Lisbeth Lyngse og
Jørgen Madsen.
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Velkommen til Salaam Film & Dialog

Salaam Filmfestival i Cinemateket i København, Foto Nicolai Perjesi

Med film fra alverdens lande og levende, personlige oplæg tilbyder Salaam et globalt udsyn og
øget indsigt i verdens kulturer.
Film er en magisk nøgle til kulturel bevidsthed og forståelse, især på grund af filmens evne til at
skabe identifikation hos den enkelte. På baggrund af filmoplevelserne skaber vi personlige møder
mellem eleverne og vores oplægsholdere, som udfordrer stereotyper og nuancerer holdninger til
fællesmenneskelige og eksistentielle temaer.
Vores aktiviteter med film og dialog kan bruges i alle fag og bidrager til arbejdet med den internationale dimension i skolen.
Den behandling af filmenes temaer, vi lægger op til, udspringer af en forståelse af, at alle kulturer
er flerstemmige og nuancerede. Vi ser og oplever alle verden gennem kulturelle briller, som formes
af vores omgivelser, opvækst, køn, seksualitet og etnicitet. Alt for ofte ser vi kun en anden kultur
gennem vores egne kulturelle briller. I Salaam ønsker vi at støtte en proces, hvor vi sammen lærer
at se ud over vores kulturelle brillers logik.

3

Om Salaams oplægsholdere

I Salaam ser vi grundlæggende mangfoldighed som en mulighed, der kan styrke vores samfund.
Ofte er det først, når nogen udefra stiller spørgsmål, at vi bliver klar over, hvordan og ikke mindst
hvorfor vi gør, som vi gør. At stille gode spørgsmål kræver dog at vi ved, hvordan vi skal interagere
med hinanden i et mangfoldigt samfund på en konstruktiv måde. Den udfordring tager vi op.
Derfor taler vi på Salaam om ’et kulturelt dobbeltblik’. Vi har valgt at prioritere oplægsholdere, der
har flere kulturer og sprog tæt inde på livet, da vi mener, at deres særlige blik på kulturelle fænomener er berigende og lærerigt.
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Brug undervisningsmaterialet før og efter filmoplevelsen
Vores undervisningsmaterialer er tilrettelagt, så de kan bruges både før og efter film og dialogarrangementerne. Der er opgaver til begge dele, men det betyder ikke, at de opgaver, vi har valgt at
lægge før filmen, kun kan bruges der. Det afgør læreren selv.
Hvor der er behov for det, er der et afsnit om baggrunden for den handling der udspiller sig i filmen.
Det er ofte, når filmen tager udgangspunkt i virkelige begivenheder eller udspiller sig på baggrund
af historiske begivenheder.
Der er et handlingsreferat, som kan støtte elevernes hukommelse, når de skal arbejde med opgaverne. Det kan være en god ide først at give eleverne referatet efter de har set filmen, så det ikke
ødelægger oplevelsen i biografen.

Salaam og Verdensmålene
Salaam samarbejder med NGO’er, foreninger og organisationer der tilbyder undervisningsmaterialer til skolernes arbejde med FN’s Verdensmål.

Filmen ’Encanto’ kan sammen med undervisningsmaterialet starte en samtale om venskab, om inklusion, åbenhed overfor dem, der ikke er som os selv, en verden uden diskrimination. MÅL 10: MINDRE ULIGHED
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Dansk fællesmål
1. – 2. klasse: Fremstilling
Forberedelse
1.

Eleven kan forEleven kan
mulere undreudtrykke sig i
spørgsmål
skrift, tale, lyd
og billede i
nære og velkendte situa- 2.
Eleven kan bruge
tioner
enkle skabeloner
til at strukturere
sit stof

Fremstilling

Eleven har viden om enkle
ideudviklingsmetoder

Eleven kan udarbejde enkle
tekster med billeder og skrift

Eleven har viden om
sprogets opbygning i
ord og sætninger og
om sammenhæng
mellem skrift og billede

Eleven har viden om enkel
disposition

Eleven kan udarbejde enkle
tekster med titel,
start, midte og
slutning

Eleven har viden om
genretræk ved enkle
fortællende og informerende tekster

Efter 4. klassetrin: Fortolkning
Oplevelse og indlevelse

Eleven kan 1.
Eleven kan Eleven har
forholde sig
udtrykke
viden om
til velkendte
sig om
tomme pladtemaer i eget
tekstens
ser og tekog andres liv
univers.
sters tid og
gennem unrum.
dersøgelse af
litteratur og
andre æsteti- 2.
Eleven kan Eleven har
ske tekster.
dramatividen
sere litteratur
og andre
æstetiske
tekster
gennem
oplæsning
og tegning.

om mundtlige,
kropslige og
billedlige
udtryksformer.

Undersøgelse

Vurdering

Eleven
kan undersøge
virkemidler.

Eleven
Eleven
har viden kan samom enkle menholde
metoder til egen tolkat afning
dække vir- med ankemidler
dres tolki en tekst.
ning.

Eleven har
viden
om fortolkningsmuligheder.

Eleven
kan undersøge
personers
motiver,
konflikter
og handlinger

Eleven
har viden
om
personkarakteristik.

Eleven har
viden
om kvalitetskriterier.

Eleven
kan deltage
i samtale
om teksters
kvalitet.
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Billedkunst fællesmål
1. – 2. klasse: Billedfremstilling
Tegning og grafik
Billedfremstlling

Eleven
kan udtrykke
sig i
plane,
rumlige
og digitale billeder

1.

2.

Maleri og collage

Eleven
Eleven har vi- Eleven kan
Eleven har viden
kan tegne den om tegmale ud fra
om primær- og
ud fra
neredskabers idéer og ople- sekundærfarver
idéer og udtryksmuligvelser
oplevelser
heder
Eleven
Eleven har vikan udden om grafitrykke sig ske tegne- og
grafisk
trykmetoder
med våde
og tørre
farver

Eleven kan
fremstille en
collage med
et tematisk
udtryk

Skulptur og arkitektur
Eleven kan Eleven har
fremstille
viden om
rumlige
sammenføjkonstruktioningstekner
nikker

Eleven har viden Eleven kan Eleven har
om materialers fremstille en viden om
anvendelses- og
skulptur
skulpturtekudtryksmulighenikker
der

Efter 3. klasse: Billedanalyse
Billedkomposition

Billedanalyse

Billedfunktion

Analyse

Eleven
kan
samtale Eleven kan Eleven har vi- Eleven kan Eleven har vi- Eleven kan Eleven har visamtale om
den om bilsamtale om den om billed- aflæse cen- den om enkle
om
billeders op- ledopbygning
billeders
medier og de- trale informavisuelle og
egne og bygning og og enkle fagfunktion
res funktioner tioner i billeskriftlige noandres
indhold
ord og begreder
tatteknikker
ber
billeder
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Før filmen

Samtale i om at acceptere sig selv
Der er en talemåde, der siger, at man skal elske sig selv, før man kan elske andre. Det betyder
ikke at man skal være egoistisk (kun tænke på sig selv) eller være selvglad. Det betyder, at for at
man kan holde af andre mennesker og finde sin plads i verden, er man nødt til at acceptere og
holde af den person man er – at man kan lide sig selv som den man er. At man ikke hele tiden ønsker at være en anden.
I den film, I skal ind og se har Mirabel svært ved at acceptere sig selv og finde sin plads i familien,
fordi hun ikke har en særlig gave eller evne, sådan som de andre i familien har. I skal nu tale sammen i klassen om, hvad det vil sige at acceptere sig selv, som den man er. Det kaldes også at
have selvværd.
I kan overveje følgende spørgsmål:
 Hvis en person har gode egenskaber, har det så noget med et godt udseende at gøre? Eller er det noget andet, der er vigtigt?
 Kender i nogen gode egenskaber?
 Tal sammen om nogle gode egenskaber hos de andre i klassen.
 Tal sammen om nogle gode egenskaber hos jer selv.
 Hvad vil det sige at være egoistisk?
 Hvad vil det sige at have selvværd og acceptere sig selv som den man er?
Når I sammen har fået indkredset, hvad det vil sige at acceptere sig selv, som den man er, skal I
hver især lave en tegning af en egenskab, I godt kan lide ved jer selv. Det kan være at I kan lide at
hjælpe andre, at I er gode til matematik eller sport, til at tegne eller noget helt andet. Derefter skal I
vise jeres tegning til klassen og fortælle, hvorfor I har valgt at tegne netop den egenskab.
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Handlingsreferat

I Colombias bjerge tvinger en væbnet konflikt Pedro og Alma Madrigal, et ungt ægtepar, til at flygte
fra deres hjemby med deres spæde trillinger Julieta, Pepa og Bruno. Angriberne dræber Pedro,
men Almas stearinlys slår på magisk vis angriberne tilbage og skaber Casita, et sansende hus for
familien beliggende i Encanto, et magisk rige, omkranset af høje bjerge.
Halvtreds år senere trives en ny landsby under stearinlysets beskyttelse, og dens magi giver ’gaver’ til hver Madrigal-efterkommer i en alder af fem, som de bruger til at tjene landsbyboerne.
Bruno, der blev bagtalt og gjort til syndebuk for sin evne til at se fremtiden, forsvandt dog ti år tidligere, mens Julietas yngste datter, 15-årige Mirabel, på mystisk vis ikke har modtaget nogen gave.
Den aften, hvor 5-årige Antonio får evnen til at kommunikere med dyr, ser Mirabel pludselig Casita
revne og stearinlysets flamme flakke, men hendes advarsler går upåagtet hen, da Casita virker
uskadt for de andre. Efter at have overhørt Alma bede, beslutter Mirabel sig for at redde miraklets
magi. Dagen efter taler hun med sin superstærke storesøster Luisa, der indrømmer at være overvældet af sine næsten konstante forpligtelser og derefter antyder, at Brunos værelse i et forbudt
tårn i Casita kan forklare fænomenet. Der opdager Mirabel en hule og undslipper den med nød og
næppe med nogle stykker af en plade af uigennemsigtigt smaragdglas i hånden. Udenfor opdager
Luisa, at hendes evne vækkes. Efter at hendes familie minder hende om, hvorfor Bruno bliver bagvasket, samler Mirabel glasset igen og ser et billede af Casita, der knækker bag hende.
Senere samme aften skal Mirabels ældste søster Isabela, der kan få planter og blomster til at
vokse som hun ønsker det, efter planen forloves med naboen Mariano Guzmán. Midt i Marianos
frieri og en akavet middag afslører Dolores, der besidder overmenneskelig hørelse, Mirabels opdagelse for alle, hvilket får Casita til at knække igen. Hændelsen ødelægger natten og Marianos frieri,
da den vejrkontrollerende Pepa uforvarende fremmaner et skybrud. Midt i kaosset følger Mirabel
en gruppe rotter og opdager en hemmelig passage bag et portræt, hvor hun finder Bruno, der afslører, at han aldrig forlod huset, og at han brød visionen om at redde Mirabel. På Antonios
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værelse fremmaner Bruno modvilligt et andet syn, der ligner det forrige, sammen med Mirabel, der
omfavner Isabela og styrker det magiske lys.

Mirabel undskylder modvilligt overfor Isabela, der pludselig indrømmer, at hun ikke ønsker at gifte
sig med Mariano og er tynget af sit ønske om perfektion. Mirabel hjælper Isabela med at udvikle
sine kræfter, og de to omfavner hinanden, men Alma ser parret og beskylder Mirabel for at have
forårsaget familiens ulykker på trods af ikke at have en magisk gave. Mirabel bider til sidst af Alma
for ikke at have anset hende for at være god nok til familien og bebrejder hendes anmassende natur for at svække familiens magi. Dette argument medfører at et nærliggende bjerg flækker og ødelægger Casita, samtidig med at det magiske lys slukkes, hvilket efterlader Madrigal kraftløse.
Flere timer senere finder Alma en tårevædet Mirabel tilbage ved floden, hvor Pedro døde, og forklarer sin tragiske baggrundshistorie, og hvordan hun, fast besluttet på at bevare magien, ignorerede, hvordan hendes forventninger skadede familien og til sidst accepterer ansvaret for, hvad der
skete. Mirabel og Alma forsoner sig, og de to, med Bruno på slæb, samler madrigalerne for at genopbygge Casita med byens borgere, der slutter sig til. Mirabel installerer et nyt dørhåndtag til hoveddøren, restaurerer familiens overnaturlige evner 0g genopliver Casita. Hun og Bruno slutter sig
til familien for endnu et foto, hvor de begge er med for første gang.
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Persongalleri

Mirabel

Alma

Antonio

Bruno

Isabela

Louisa
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Efter Filmen
Dansk: Fremstilling og Kommunikation
Genfortæl og digt videre på historierne med vægt på figurer og temaer
Genfortælling
I skal genfortælle filmen og hjælpe hinanden
med at huske så mange forløb og detaljer
som muligt.
Brug handlingsreferatet på side 9.

Sæt jer i en rundkreds
Start f.eks. med sætningen: ”Jeg kunne bedst lide… fordi…”
 En efter en skal eleverne nu fortælle en ting, de godt kunne lide i filmen og også forsøge at
give udtryk for hvorfor.
 Opfordr dem gerne til at trække hvad som helst ind: Farver, former, materialer, lyde, figurer
eller en hændelse. Det skal bare komme, som det falder dem ind uden mål og retning. Alle
skal fortælle kort om en observation.
 Bagefter kan I arbejde med at skaffe lidt orden på forløbet. Hvad handler filmen om? Hvem
er hovedpersonerne? Og hvordan hænger handlingen sammen i store træk?
Send bolden videre og digt videre på historierne
Sæt jer i en rundkreds med en bold
Hvad sker der med figurerne, når filmen slutter? På skift skal I digte videre på en figurs historie,
som skitseret nedenfor. Hvis man går i stå, kan de andre spørge figuren.
 ’Jeg er Mirabel, jeg vil gerne have at alle i familien synes om mig, derfor…’
’Jeg er Bruno, jeg er rigtig glad for at jeg igen kan bo sammen med familien, så nu…’
’Jeg er Alma, jeg er ked af at jeg har presset familien og især Mirabel for hårdt, fremover vil
jeg…’
’Jeg er Antonio, jeg elsker dyr og hører, hvad de siger, så jeg… ’
’Jeg er Isabela, jeg er rigtig glad for at jeg alligevel ikke blev gift med Mariano, så… ’
 Som lærer kan du starte med at have bolden: Hvilken figur vil du leve dig ind i? Og når du
er den figur, hvad er så dine oplevelser? Hvad kunne du ønske dig? Hvad er du bange for?
Hvad ønsker du gruppens hjælp til?
 Kast bolden til en elev. Hjælp hende/ham med at leve sig ind i en figur og den glæde eller
problematik, der følger med. Brug eventuelt lejligheden til at høre ind til noget i elevens liv
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eller i klassens liv, som det er værd at holde øje med.
 Eleven kaster nu bolden til en ny elev og således fortsætter I. Lad eventuelt kun tre elever
komme til i en runde, før I holder pause eller laver noget andet. Det er vigtigt at alle får
chancen på et tidspunkt.

Dansk: Fortolkning
I skal nu bruge aktantmodellen til at placere karaktererne i filmen, og tale mere om deres rolle i filmen. Aktantmodellen er på illustrationen herunder. Tegn aktantmodellen på tavlen og skriv filmens
karakterer ind i den. Brug persongalleriet på side 11, men tag gerne flere af filmens karakterer
med.

Hvem er hovedpersonen eller hovedfiguren (subjektet i modellen)? Hvad vil hun (Objektet i figuren)? Hvem er hendes venner/hjælpere? Hvem er hendes fjender? Hvad er problemet? Hvorfor er
det opstået? Hvordan bliver problemet løst?
Tal sammen om det i klassen og prøv at give en lille karakteristik af den person I skriver ind i modellen.
Når I har skrevet alle de karakterer ind I kan huske, skal eleverne vælge en af karaktererne og
tegne en tegning af vedkommende. Udover portrættet af karakteren skal tegningen også indeholde
en ting/rekvisit fra filmen, som er karakteristisk for vedkommende.
Hæng tegningerne op i klassen og tal sammen om, hvorfor den ting/rekvisit tegneren har valgt siger noget om karakteren.
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Avanceret, individuel skriftlig opgave
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Skriv en fristil eller indtal en fortælling som podcast.

Skriv en stil eller indtal en historie (evt. som podcast), hvor du tager udgangspunkt i et af billederne
herover.
Det behøver ikke være en genfortælling af den episode i filmen, som billederne illustrerer. Du kan
vælge at bruge din fantasi og digte en historie selv. Du skal vælge fortællervinkel og synsvinkel.
Du kan fortælle en historie om en rigtig sjov fødselsdag – måske en du har været til eller en du selv
opfinder. Det kan også være om en der kommer med en masse gaver som er helt forkerte. Du
vælger selv.
Du kan også lave en fortælling om en stor familiefest, hvor i danser og synger. Måske har du selv
været med og fortæller om alle dem, der deltager i festen eller også er du ikke med, og bruger en
af dem, der var der, som fortællerstemme. Det kan være et bryllup, en konfirmation, en fødselsdag
eller en fest, der bare bliver holdt for sjov.
Du kan også lave en fortælling om en dreng, der har en masse tøjdyr på sit værelse- eller måske
er de levende?
Skriv historien lige så glad / trist / kærlig / vred / vild / stille / eftertænksom, som du kunne tænke
dig. Giv den gas – og lad fantasien få frit løb!

15

Billedkunst: Billedfremstilling og Billedanalyse

Samtale i klassen om oplevelsen
Tal med eleverne om hvordan ’Encanto’ er produceret og hvad det betyder for den samlede oplevelse af filmen:
 Er tegningerne realistiske (ligner virkelige mennesker), stiliserede (en simpel teg




ning) eller karikerede (er der lavet sjov med dem)?
Hvilken betydning har det for historien?
Hvordan er baggrundene (det der et bag figurerne i filmen)?
Hvordan bruges farverne?
Hvordan bruges musikken?

Lav selv en animationsfilm
Med afsæt i ovenstående, skal I nu tale om, hvordan I ville lave filmen ’Encanto’, hvis I
skulle lave den som stopmotion film, og I skal prøve at lave en lille del af filmen som stopmotion. Hos Clio kan I se, hvad stopmotion er, og hvordan man selv kan lave en stopmotion film:
https://portals.clio.me/dk/teknologiforstaaelse/interaktive-forloeb/fns-klimamaal-i-stopmotion/stopmotion/
I skal først bestemme jer for hvilken lille del af filmens handling I vil bruge. Og derefter skal
I overveje hvilke materialer I vil bruge til mennesker, dyr, huse, himlen? Hvordan skal de
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bevæge sig til musikken? Hvad kan I bruge til at lave landskabet? Hvordan vil I lave et
æsel? Osv.
I kan også bruge Det Danske Filminstituts app til at lave jeres egen film. I finder den her:
https://filmcentralen.dk/grundskolen/undervisning/film-x-animation#.YqsQxHZBxPY

Fremstilling af skulptur

Lav en skulptur af ler eller andet egnet materiale, som forestiller en af figurerne fra filmen.
Efterfølgende skal eleverne i grupper af tre eller fire tale om følgende:
 Hvorfor valgte du denne figur?
 Hvad vil du gerne udtrykke med din figur?
 Hvordan adskiller skulpturen sig fra den originale i filmen (og fra de andre i grup-

pen)?
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