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Bibliografiska uppgifter 

Syftet med denna studie är att undersöka vad som skett i överföringen av Roald Dahls bok 

Kalle och chokladfabriken (1984) till filmatiseringen med samma namn regisserad av Tim 

Burton (2005). Det som mer specifikt fokuseras på i analysen är vad som skett med 

karaktärerna, om genren har påverkats och vad som har lagts till och tagits bort. Vidare 

diskuterar denna studie, med utgångspunkt i läroplan för grundskola, förskoleklass och 

fritidshem (2011), de värden och normer som framkommer i verken. För att se hur dessa 

skulle kunna ligga till grund för värdegrundskopplad undervisning i mellanstadiet. Detta har 

undersökts genom en komparativ analys av de båda verken. Det vi har kommit fram till är att 

en av karaktärerna i överföringen till film har fått en mer fördjupad funktion. Detta är något 

som påverkar filmens genre och därigenom också hela filmens budskap. Filmen har en tydlig 

psykologisk vinkel som inte finns med i boken. De andra karaktärerna är förhållandevis lika i 

adaptionen. De normbrytande och säregna karaktärsdragen gör detta till ett bra underlag för 

diskussion med elever i mellanstadiet. 

 

 

 

Nyckelord: Kalle och Chokladfabriken, Adaption, Roald Dahl, Tim Burton, Komparativ 

studie, Värdegrund och Filmpedagogik.  
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1. Inledning 

I skolans uppdrag ingår det att arbeta för att alla elever ska utveckla förståelse för vad allas 

lika värde innebär. Skolan ska även stimulera elevernas lärande för att skapa kunskaper om 

värden (Skolverket, 2017, s. 9). Det finns olika sätt att arbeta med värdegrund i skolan. Att 

läsa skönlitteratur i skolan idag är i många fall en naturlig del av undervisningen. (PIRLS, 

2016, s. 52).  

Enligt Skolverket (2016, s. 7) kan skönlitteratur användas för att få eleverna att reflektera över 

vad som är rätt och fel i samhället. Ett sätt att utveckla elevers läsförståelse är genom en 

eftertänksam dialog. Detta innebär att elever i grupp får tala om en läst text och själva föra en 

diskussion utifrån frågor som läraren ställer. Denna typ av samtal stimulerar lärande och ger 

eleverna möjlighet att fördjupa sig i ett ämne utifrån en text de läst.   

 

Det finns flera uttrycksformer att utgå ifrån för att väcka tankar kring etiska 

ställningstaganden, normer och värden. Enligt Susanna Strömberg som är skribent på 

Mediapoolen, en biblioteks- och filmportal, så kan en film förstärka bilder och karaktärer. En 

film kan på ett annat sätt än text stimulera flera sinnen med hjälp av musik, ljud, bild och text 

och naturligt väcka känslor hos mottagaren. (Strömberg, u.å) 

Upplevelsen är dock inte densamma för alla och en bok eller film kan tolkas på olika sätt. 

 

Elsa Cojnby menar, i Filmen som verktyg (2016), att film kan ses som det vidgade 

textbegrepp som skolans styrdokument betonar ska ingå i undervisningen. Alla elever lär sig 

på olika sätt. Vissa lär sig bäst av att läsa och andra av att se bilder och i detta fallet rörliga 

bilder. Film kan med andra ord ses som en del av det vidgade textbegreppet. (s. 163) 

 

Dessa tankar är något som har legat till grund för vårt val av uppsatsämne och vi var överens 

om att vi ville fördjupa oss i vad som händer i övergången från bok till film. Då skönlitteratur 

är något som i många fall naturligt används i undervisningen blev vi också nyfikna på olika 

filmer som bygger på böcker. Vi valde en välkänd skönlitterär bok som filmatiserats. Boken 

heter Kalle och chokladfabriken och är skriven av Roald Dahl och filmen med samma namn 

är regisserad av Tim Burton.  I valet av verk har vi i grunden två välkända personer inom film 

och litteraturvärlden. Båda har gjort många verk som en hel del unga säkert är bekanta med. 

Kalle och chokladfabriken har vi sett när vi var yngre och den har på något sätt påverkat oss 

båda i vuxen ålder. Vi var överens om att man i filmen börjar fundera över olika normer och 

värden. Detta gav oss inspiration till vår studie och vi valde att undersöka både boken och 
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filmen för att se vad som skett vid adaptionen. Med tanke på vår kommande yrkesprofession 

blir det också relevant att diskutera om verket på något vis kan fungera i en 

undervisningssituation i årskurs 4-6. 

 

2. Syfte 

I dagens skola används skönlitterära böcker som en naturlig del av undervisningen 

(Skolverket, 2016). Att arbeta med värdegrunden och skolans uppdrag ingår i lärarens roll. 

Den uppdaterade versionen av läroplanen gör det aktuellt att inte bara undersöka boken utan 

även hur man kan arbeta med andra medier, i detta fall filmatiseringen av boken. Syftet med 

denna studie blir således att synliggöra vad som sker med verket Kalle och chokladfabriken 

när det går från bok till film. Det blir viktigt för oss, i vårt framtida yrke som lärare, att skaffa 

oss en förståelse för vad som går förlorat alternativt framhävs i de olika typerna av verk. Vårt 

fokus, utöver vad som lagts till respektive tagits bort, kommer att ligga på 

värdegrundsaspekten och om den påverkats av adaptionen. 

 

2.1 Frågeställningar: 

 Vilka skillnader och likheter finns gällande karaktärerna i bok och film? 

 Vad har lagts till respektive tagits bort i filmen? 

 Påverkar förändringarna de värden och det eventuella budskap som förmedlas? 

 Förändras genren i adaptionen?  

 

Vidare kommer våra slutsatser att utgöra grunden för en avslutande diskussion om hur verken 

skulle kunna användas i undervisningen kopplat till läroplanens värdegrundsuppdrag.  
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3. Metod  

Vi kommer i denna studie att göra en adaptionsanalys av Roald Dahls Kalle och 

chokladfabriken översatt till svenska av Viveka Tunek, och filmen med samma namn 

regisserad av Tim Burton. Det vi kommer att fokusera på är de frågeställningar vi har, med 

syfte att få syn på de styrande värderingar som råder i bok och film. Vi kommer att studera 

hur normer skapas i bok och film och hur karaktärerna där framställs. Därefter kommer vi i en 

slutdiskussion jämföra detta med hur elever skulle kunna se på saken i verkliga livet. Vi 

kommer i denna studie återkommande använda oss av begreppen adaption och komparation 

och väljer därför att kort redogöra för vad som menas med dem. 

 

Marlena Jansson skriver i Introduktion till filmpedagogik (2016) att karaktärer i filmen kan 

uppfattas och påverka oss på ett annat sätt än i verkliga livet. Hon exemplifierar en tjock, 

något korkad person med glasögon och utstående öron. När denna karaktär framställs i film 

kan vi skratta åt personen och tycka att personen ser lustig och rolig ut. I verkliga livet skulle 

få reagera på samma sätt. (s. 188-189)  

 

Kari Skjønsberg, författare av Vem berättar?: om adaptioner i barnlitteratur (1982), anger att 

adaption används för att beteckna när litterärt verk överförs till ett annat medium. Detta kan 

till exempel vara överföringen från roman till film, eller en bok till tecknad serie. Även andra 

medier går att adaptera (s. 9). Hon menar också att man även kan se en översättning av en bok 

som en adaption, då översättaren kan behöva göra andra ordval än de som används i 

originalet. (s.39-40) 

En kritisk aspekt som Skjønsberg skriver om, är att ursprungstexten kan bli annorlunda i 

adaptionen och risken för att originalförfattaren kan hamna i skymundan om originalversionen 

ändras för mycket i en adaption (s. 22).  

 

Linda Hutcheon skriver i A theory of adaptation (2006) att adaption har funnits med oss under 

en längre tid. Hon menar också att adaptionen från bok till film kan medföra att 

filmatiseringen av boken når ut till fler människor än vad boken ensam hade gjort (s. 5). 

Hutcheon anser att det viktigaste i en adaption är ursprungsberättelsen. För att adaptionen ska 

ses som lyckad bör grunden i berättelsen vara densamma (s. 10). 

En kritisk aspekt som Hutcheon påpekar kan uppstå vid adaption är att när läsaren läser en 

bok så kan hen fantisera fram bilder om hur miljöer och karaktärer ser ut. Om samma läsare 
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istället ser filmen innan boken kan läsupplevelsen och den egna visualiseringen gå förlorad, 

då filmatiseringen redan gett läsaren en bild av t.ex. miljöer och karaktärer (s. 29).  

 

Anna Sofia Rossholm menar dock i Film och litteratur i samspel (2016) att ett av de stora 

problemen gällande adaptioner av litteratur i undervisningen, oftast hamnar i diskussion om 

att boken är bäst och att filmen endast diskuteras utifrån bokens berättelse och inte för sig 

själv (2016, s. 197). 

 

Anders Olsson, en av författarna i Litteraturvetenskap – en inledning (2002), beskriver 

begreppet intertextualitet som ett metodiskt begrepp som används i relation till komparation. 

Detta begrepp avser att förklara förhållandet mellan två texter och är ett begrepp som lagt 

grunden för andra litteraturvetenskapliga jämförande metoder. Vidare skriver han att vi endast 

kan bedöma ett litterärt verk när vi jämför det med ett annat (s. 51). Han menar att 

komparation utgår ifrån att man ser en text som en helhet för att sedan jämföra den med en 

annan (s. 56). Olsson skriver att i traditionell komparativ forskning undersöker man ofta olika 

förhållanden av texterna såsom skillnader och likheter (s. 59).  

 

Thomas Denk, författare av boken komparativa analysmetoder (2012), menar att den 

komparativa analysmetoden är en analysmodell. Den innebär att man gör en jämförelse 

mellan de likheter och skillnader som finns i valda verk (s. 12). Han anser att man för att göra 

en komparerande analys behöver analysera verken från olika eller liknande vinklar (s. 13). 

Vidare menar han också att det är viktigt att utgå ifrån några punkter som kan ligga till grund 

för analysen (s. 21). I vår studie är de punkterna karaktärerna, berättelsens struktur, genre och 

budskap. Vidare har vi också studerat våra verk först var för sig i helhet, för att sedan direkt 

jämföra dem och belysa skillnader och likheter vi hittat. 
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4. Disposition  

I denna studie kommer vi först att kort presentera de två valda verken samt den aktuella 

författaren och regissören. Därefter följer en genomgång av för studien relevant litteratur och 

tidigare forskning.  

Efter presentationen av detta följer vår analys. I analysen har vi valt att först presentera 

karaktärerna, en i taget och jämfört hur de framställs i bok och film. Därefter presenteras 

händelseförloppet utifrån början, mitten, och slut i boken respektive filmen för att se vad som 

hänt i adaptionen. Efter analysavsnittet presenterar vi vår slutsats och avslutar med en 

didaktisk diskussion utifrån det vi kommit fram till.  

 

 

5. Kort presentation av upphovsmännen och de undersökta verken. 

5.1  Roald Dahl 

Roald Dahl var en brittisk barnboksförfattare som skrivit världskända verk som Kalle och 

chokladfabriken, Mathilda och Häxorna. Hans föräldrar föddes i Norge men flyttade  till 

Wales där Roald Dahl föddes år 1916. Han tjänstgjorde inom det brittiska flygvapnet under 

andra världskriget men skadades svårt när hans plan sköts ner. Han började efter detta att 

skriva berättelser för en amerikansk tidning och det var inkörsporten till hans kommande 

författarkarriär. Han dog i december 1990, 74 år gammal. Efter hans död öppnades ett 

museum till hans ära med syfte att fortsätta inspirera unga som gamla med hans skrivna verk. 

Boken Charlie and the chocolate factory publicerades år 1964 och har därefter getts ut i en 

mängd upplagor. Den första svenska utgåvan kom år 1976 i översättning av Viveka Tunek 

och med illustrationer av Bengt Arne Runnerström. (Roald Dahl, 2018)  

 

I denna studie kommer vi att använda oss av utgåvan från 1984, översatt av Viveka Tunek. 

Anledningen till att vi valt svensk översättning är då den har mest relevans för vår 

undervisningssituation.   

 

 

5.2 Tim Burton 

Timothy Walter Burton föddes i Burbank California år 1958 och har regisserat flera kända 

filmer. Några av hans mest populära inom barnkategorin är Kalle och chokladfabriken (2005) 

och Alice i underlandet (2010). Under hans uppväxt började hans intresse för illustrationer. 

Hans intresse för detta fortsatte genom hela hans skolgång och vidareutbildning. Detta ledde 
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till att han fick sitt första jobb som animatör på Walt Disney Studios. Tim Burton har genom 

åren medverkat i många produktioner av större verk och är känd för sina lite mörkare och 

speciella illustrationer och underliga filmer. Kalle och chokladfabriken beskrivs på IMDB 

som en av hans mest underliga filmer. (IMDB, 2018) 

 

6. Resumé av Kalle och chokladfabriken 

Nedan kommer en kort resumé av boken Kalle och chokladfabriken. Filmens övergripande 

handling är väldigt lik den i boken och vi kommer därför inte att göra en resumé av filmen. Vi 

kommer istället att längre ner i studien presentera de likheter och skillnader som vi hittade 

mellan dessa två verk. 

 

Kalle och chokladfabriken handlar om en ung pojke som heter Kalle Spann. Kalle bor 

tillsammans med sin familj och lever under fattiga förhållanden. Det bästa Kalle vet är 

choklad.  

I staden där Kalle bor lever även världens bästa godis- och chokladtillverkare vid namn Willy 

Wonka. Wonka bestämmer sig för att anordna en tävling. I fem chokladkakor placeras en 

guldbiljett med syftet att bjuda in fem barn till Willys fantastiska chokladfabrik över en dag. 

De fem vinnarna får, utöver rundvandringen på fabriken, en livstids förbrukning av choklad 

och godis. 

August Glupsk, Erika Salt, Violetta Fagervy och Micke Tevén är de fyra första barnen att 

hitta biljetter, alla med säregna karaktärsdrag. Kalle får efter en födelsedagspresent, en extra 

slant från farfar och en upphittad peng, till slut den sista guldbiljetten och får även han äran att 

besöka Willy Wonkas fabrik. De fem barnen får ta med sig sina föräldrar under denna dag. 

Kalle Spann tar dock med sig sin farfar. Under den stora dagen i fabriken så försvinner de 

inbjudna barnen ett efter ett på ett sätt som hänger ihop med deras olika karaktärsdrag. I direkt 

anslutning till deras försvinnande sjunger en människogrupp som kallas Oompa-Loompier en 

passande låt till barnens försvinnande. Oompa-Loompierna har Willy Wonka tagit med sig 

från en ö, och låter dem arbeta på fabriken där de får äta och vistas kring det som de älskar 

mest, kakaobönor. Sist kvar i tävlingen står Kalle som då får reda på av Willy Wonka att han 

har vunnit ett mycket speciellt pris och att hela upplevelsen egentligen varit ett test. Det han 

har vunnit är att få ta över Willy Wonkas choklad- och godisfabrik, då Willy själv inte har 

någon familj att lämna över den till. Kalle och hans familjs fattiga förhållanden ändras nu 

drastiskt och de flyttar tillsammans in i fabriken. 
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7. Tidigare forskning och annan använd litteratur 

Nedan kommer för studien relevant litteratur och tidigare forskning att presenteras för att 

därefter lyftas i vår diskussionsdel av studien.  

 

7.1 Tidigare forskning 

En sökning i DiVA, LIBRIS och Primo gjordes för att ta reda på ifall tidigare forskning på 

Kalle och chokladfabriken har gjorts. Sökningarna som gjordes var på verkets titel på både 

svenska och engelska, samt på Roald Dahl och Tim Burton. I dessa sökningar hittades några 

studentuppsatser, en filmhandledning och en bok som på något sätt berör Kalle och 

chokladfabriken. En del av den tidigare forskningen kommer sedan att diskuteras i relation till 

vår slutsats och diskussionsavsnitt för att se på eventuella skillnader eller likheter mellan 

tidigare forskning och vår studie. Vi har funnit två relevanta studentuppsatser, dessa kommer 

att presenteras nedan.  

  

Den ena studien är skriven av Linnéa Hänninen (2016) och heter Det positiva med dåliga 

karaktärer - En analys av värderingar i Roald Dahls Charlie and the Chocolate Factory i 

jämförelse med skolans värdegrund. Hennes huvudsakliga syfte är att undersöka hur boken 

Charlie and the Chocolate Factory kan användas i engelskundervisning kopplat till 

läroplanens fundamentala mål inom värdegrundsarbete. Vidare görs en analys av bokens 

värden och normer i förhållande till skolans värdegrundsmål, samt om boken kan användas 

för att undervisa värdegrund i engelskämnet.  

 

Resultatet av studien presenteras genom en litteraturvetenskaplig analys av boken samt en 

granskning av läroplanens värdegrundsuppdrag i jämförelse med kursplanen i engelska (2016, 

s3). Det hon kommer fram till är att det internationella perspektivet i engelskämnets centrala 

innehåll inte relaterar till boken. Hänninen menar att författarens gestaltning av karaktärerna 

och miljön inte är typiskt “engelsk”. En annan aspekt är dock att bokens stereotypa 

familjeuppsättningar kan användas som diskussionsunderlag i undervisningen för att diskutera 

hur olika familjer kan se ut. Detta mot bakgrund av att dagens familjer har en bredare 

variation än de som gestaltas i boken. Även elevers relationer till sina föräldrar kan utifrån 

bokens presentationer av barnens relationer till deras föräldrar diskuteras i 

undervisningssammanhang (2016. s20). Sammanfattningsvis kommer Hänninen fram till att 

boken kan användas i undervisningen kopplat till engelskämnets värderingar. Hon menar att 
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Dahls bok lägger en bra grund för diskussionsmaterial och att läraren kan variera arbetssätt 

med boken beroende på åldersgrupp (2016, s.21). 

Hänninens uppsats är kopplad till engelskämnet, något som skiljer våra arbeten åt. Dock har 

Hänninen (2016) i syfte att analysera vissa värden och normer, något vi också har tänkt att 

undersöka i vår studie. 

 

Studenten Karin Nilhammer (2017) har skrivit Litteratur, Moral, Demokrati - En skönlitterär 

analys av Kalle och chokladfabriken med didaktisk inriktning betraktat utifrån perspektiven 

klass och postkolonialism. Hennes huvudsakliga syfte i denna studie är att analysera boken för 

att undersöka hur den lämpar sig i undervisningen kring värdegrunden utifrån de övergripande 

aspekterna demokrati, mångkultur och klass. Vidare arbetar hon för att undersöka hur boken 

knyter an till styrdokumentens formuleringar om att ”förmedla och förankra respekt för […] 

grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på” (s. 2). Hon 

undersöker även hur det ser ut på formell nivå respektive tematisk nivå och vilka didaktiska 

verktyg som är relevanta i relation till detta. 

Frågeställningen besvaras sedan genom att göra en litteraturanalys utifrån ett narratologiskt 

perspektiv (2017, s.12). Nilhammer kommer i sin studie fram till att karaktären Kalle lever 

upp till alla de grundläggande demokratiska värderingar som läroplanen vilar på. Vidare 

menar hon att resterande karaktärer inklusive Willy Wonka går emot de grundläggande 

demokratiska värderingarna och att Willy Wonka till och med kan tolkas som en 

envåldshärskare eller en diktator. Hon menar dock att hans härskarteknik kan vara till fördel 

för de odemokratiska barnen, detta då hans metoder till viss del formar barnen till att bli mer 

demokratiska (2017, s29). Hon studerar även hur begreppet ironi kan komma att diskuteras i 

en undervisningssituation utifrån boken, då det är något som tydligt framkommer och som 

elever ofta kan han svårt att förstå till en början (2017, s.32). 

Utifrån mångkulturaspekten kommer Nilhammer fram till att det finns viss problematik kring 

hur karaktärerna gestaltas. Dock kan läraren ta tillfället i akt och i klassen lyfta frågor kring 

mångkultur och demokrati. Även här menar hon att ytterligare möjligheter för diskussion 

finns utifrån denna bok (2017, s.33).   

  

Detta arbete har en tydlig inriktning att diskutera boken och dess karaktär utifrån ett 

demokratiskt perspektiv. Vårt syfte är att titta närmre på värden och värdegrund vilket kan 

komma att beröra även demokratiska synsätt. Därmed blir denna studie aktuell att återvända 

till i vår studie.  
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7.2 Övrig forskning och annat material 

Nedan kommer en kort presentation av annan för studien relevant forskning. 

 

En studie av Wan Syakira Meor Hissan heter An analysis of the children’s characters in 

Roald Dahls novel: Charlie and the Chocolate Factory (2012). Hennes syfte med studien är 

att analysera karaktärerna i Kalle och chokladfabriken för att synliggöra karaktärernas mogna 

och omogna sätt att vara. Detta som stöd för att synliggöra olika aspekter av värden och moral 

som framkommer i barnböcker. Det hon kommer fram till är att barn som läser denna bok kan 

lära sig något av bokens budskap. Nämligen att barn som är olydiga, egocentriska och inte 

lyssnar på sina föräldrar kan bli straffade. Vidare menar hon att de värden som framkommer i 

boken är att barnen ska lyda sina föräldrar, inte bara tänka på sig själva utan vara ärliga och 

visa respekt det vill säga som Charlie Bucket (Kalle Spann) gör i boken. Hans beteende 

belönas och han visar alla i sin omgivning god respekt. Avslutningsvis skriver hon att den här 

typen av litteratur kan vara användbar i skolsammanhang för att diskutera olika typer av 

moral och etik och vad som är acceptabelt och oacceptabelt.  

 

Denna studie fokuserar endast på karaktärerna och analyserar de värden som framkommer i 

boken. Detta är något även vi tänkt att fördjupa oss i och denna studie kan bli relevant i vår 

slutsats och diskussion.  

 

Filmhandledning  

Något vi fann i vår sökning bland tidigare forskning var en filmhandledning till Kalle och 

chokladfabriken. Den vänder sig till lärare och är författad av Johanna Koljonen. Hon skriver 

att den riktar sig till elever från åk 4 och uppåt. Hon menar också att vissa av frågorna, de med 

lite större djup, är anpassade till högstadieelever men att de kan användas i lägre årskurser om 

diskussion uppstår. Tanken med handledningen är att utgå ifrån filmen, men det påpekas att 

vissa uppgifter kan bli intressantare om eleverna också läst boken. I handledningen diskuterar 

Koljonen olika aspekter av filmen och delvis också av boken. Hon diskuterar och 

problematiserar bland annat hur man i filmen får tillbakablickar i Wonkas liv, något man inte 

får i boken. Detta ger mottagaren en mer ödmjuk syn på Wonka än vad man får av honom 

som läsare av boken. Hon skriver också att filmen och boken ger många ledtrådar som gör att 

vi kan ifrågasätta om Kalle Spann vann tävlingen slumpmässigt. Hon nämner att Oompa-

Loompierna tycks ha en tydlig inplanerad låt för varje förlorat barn som sjungs i direkt 
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anslutning till barnens försvinnande (2008, s. 53).   

 

Denna handledning har direkt koppling till vår uppsats då Koljonen diskuterar skillnader och 

likheter mellan bok och film, något vi avser göra i vår studie. En viss skillnad är dock att vi 

undersöker mer detaljerade och konkreta skillnader i överföringen från bok till film. Koljonen 

väcker många intressanta tankar som vi kommer att återkoppla till senare i arbetet. 

 

 

7.3 Använd litteratur 

7.3.1 Berättelsens olika delar 

Per Eriksson, Kaly Halkawt och Malena Jansson skriver i Filmens språk (2016) om den 

klassiska berättarstrukturen med tre akter, början, mitt och slut, och även de dramatiska 

kurvorna. (s. 114)  

Första akten blir således början. De flesta berättelsers början består av ett så kallat anslag där 

man får en introduktion till de karaktärer som berättelsen ska handla om. Därefter följer mitt-

delen som består av en fördjupning av de karaktärer vi fick presenterat för oss i början. I 

denna akt bekräftas och fördjupas oftast de intryck vi tidigare fått av karaktärerna. Mellan 

dessa två akter sker oftast den första så kallade dramatiska kurvan. Här sker något som får 

historien att ta en annan vändning. Oftast sker något dramatiskt som ger berättelsen spänning. 

Mellan den andra och den tredje och avslutande akten sker oftast den andra dramatiska 

kurvan som ger berättelsen ännu en ny vändning för att i tredje och sista akten få ett avslut på 

den spänning som de två dramatiska kurvorna byggt upp. Man får ofta ett avrundat slut på 

berättelsen och eventuella frågetecken reds ut. (2016, s. 117-118)  

 

Maria Nikolajeva (2013, s. 57) skriver om handlingsförloppen i barnlitteratur. Hon hävdar att 

de flesta händelseförloppen är hämtade från folksagor och myter. En folksagas grundmönster 

innehåller oftast en hjälte som har ett tryggt hem men ger sig iväg på ett äventyr. Detta 

äventyr är oftast spännande och lite farligt och hjälten återvänder hem. En folksaga innehåller 

i stort sett alltid ett lyckligt slut där hjälten har uppnått ett mål och kommer hem med en skatt 

eller stor lärdom.  
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7.3.2 Normer i filmpedagogik  

Malena Jansson är en av författarna i Introduktion till filmpedagogik (2016). Hon menar att 

många barnfilmer har producerats med ett underbyggt budskap eller syfte att fostra barn till 

bättre människor. Normen för hur en bra människa ska vara är olika beroende på kultur och 

förändras över tid. Jansson skriver att de äldre filmernas budskap och ideal lever kvar och kan 

anpassas till normerna än idag. Film skapar sällan nya normer, utan upprepar de befintliga 

normerna. Man kan med andra ord genom film och filmpedagogik se vad som är normalt och 

rätt eller vad som är fel och onormalt baserat på de rådande normerna. Man kan alltså med 

hjälp av film se hur man förväntas bete sig i olika situationer baserat på samhällets normer. 

(s.180-181)  

 

När man läser en bok eller ser en film kan handlingen ta slut när respektive verk tagit slut. 

Men det behöver inte sluta där. Beroende på vilka tankar och funderingar respektive verk 

väcker hos människor kan diskussioner uppkomma. Dessa diskussioner kan man som lärare 

vara med och påverka. Beroende på vilka diskussioner du vill väcka hos dina elever kan du 

använda olika filmpedagogiska perspektiv, exempelvis rådande normer i filmen (Jansson, 

2016, s. 211). 

 

7.4 Bortfall 

Vid sökningarna som gjordes har visst material valts bort. Detta för att bibehålla relevansen i 

vårt arbete kopplat till vårt huvudsakliga syfte. Exempel på verk som har valts bort är Roald 

Dahl, en biografi skriven av Treglown 1994. Denna valdes bort då vår studie främst berör 

Kalle och chokladfabriken och adaptionen från bok till film och inte Roald Dahl som 

författare. Ett annat verk som valts bort är A consuming tradition: Candy and socio-religious 

identity Formation in Roald Dahls Charlie and the chocolate factory, av Robert M Kachur 

2008. Denna valdes bort då Kachur fördjupar sig i Kalle och chokladfabriken ur olika 

religiösa perspektiv. Vidare hittade vi också en artikel, Finding fate´s father: Some life history 

influences on Roald Dahl’s Charlie and the Cocolate Factory skriven av William Todd 

Schultz 1998. Denna artikel var intressant då man fick läsa om bakomliggande influenser i 

Dahls liv som till viss del inspirerat honom till att skriva Kalle och chokladfabriken. Denna 

artikel valdes dock bort då den innehöll mer historia om Dahl än för oss relevant information 

som vi kan ta med oss i vårt arbete. En del material har också fallit bort på grund av tekniska 

problem då vi inte kunnat få tillgång till en del böcker.  
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8. Analys 

Nedan följer vår analys av Kalle och chokladfabriken. De hänvisningar som görs hädanefter 

kommer endast att anges i sida (s. x) eller tid [x:x]. Den bok som vi hänvisar till är Roald 

Dahls Kalle och chokladfabriken från 1984 och den film vi hänvisar i tid är Kalle och 

chokladfabriken som kom år 2005. Vi har börjat med att analysera karaktärerna och då har vi 

delat upp dem var för sig. Vidare diskuteras, direkt under varje karaktär, de likheter och 

skillnader mellan bok och film som vi sett. Detta för att undvika alltför mycket upprepning. 

Sedan följer en analys av bokens början, mitt och slut. Direkt efter detta följer en jämförelse 

med filmen i detta avseende.   

Början identifierar vi som tiden fram till att karaktärerna går in i fabriken, mitten ses som 

tiden de befinner sig i fabriken medan slutet tar vid från och med att de kommer ut ur 

fabriken. 

 

8.1 Karaktärer 

Nedan följer en analys av de viktigaste karaktärerna i Kalle och chokladfabriken.  

8.1.1 August Glupsk 

Boken 

August är den första som hittar en guldbiljett. Han beskrivs som en väldigt tjock pojke som 

älskar godis och choklad. När August hittat guldbiljetten går tidningarna ut med nyheten och 

till reportaget har de en bild på August: “Bilden visade en nio-årig pojke, som var så 

fruktansvärt tjock att det såg ut som om han hade blåsts upp med en pump.” (s. 32). Augusts 

mamma säger att hon inte tycker det är konstigt att han hittade en guldbiljett då han äter så 

fruktansvärt många chokladkakor varje dag och att äta är hans största hobby. Hon säger att det 

vore en omöjlighet att han inte skulle hittat en. August är den första av de fem barnen som 

försvinner. Det sker genom att han, mot Willy Wonkas order, dricker ur chokladfloden och 

trillar i. Han sugs upp i ett glasrör och förs bort.  

Vidare kan man få en första idé om August Glupsks karaktär bara genom hans namn. Att vara 

glupsk kan tolkas som att man äter allt som kommer i ens väg.  

 

Filmen 

I filmen framställs August på ett liknande sätt som i boken. Sekunden innan han dyker upp i 

filmen så utbrister Kalle Spanns morfar att den förste pojken som finner en chokladkaka 

troligtvis kommer att vara “fet-fet-fet” [15.54]. Augusts mamma uttrycker i filmen, precis 

som i boken, att det hade varit omöjligt för August att inte finna en guldbiljett med tanke på 
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hur många chokladkakor han äter dagligen. Skillnader i filmen mot boken är att August 

presenteras som en tysk pojke, mer specifikt från Düsseldorf, och han har en tysk brytning när 

han pratar. Det är också mer utrymme för kommentarer av August själv som förstärker hans 

glupskhet, såsom när han själv uttrycker att han tagit en tugga av sin biljett och undrat vad det 

var för smak han inte kände igen (guldbiljetten) [16.05].  I filmen så förstärks hans glupskhet 

då man ser honom med choklad runt hela munnen och ofta med en chokladkaka i handen. I 

filmen, precis som i boken, är August det första barnet som försvinner och detta görs på 

samma sätt som i boken.  

  

8.1.2 Erika Salt 

Boken 

Erika är den andra personen som hittar en guldbiljett. Hon framställs som enormt bortskämd 

och får allt hon pekar på av sin pappa. “Så snart min flicka talade om för mig att hon absolut 

måste ha en av de där Gyllene Biljetterna, gick jag ut på stan och köpte upp alla Wonkakakor 

jag kunde få tag på. Jag måste ha köpt tusentals, ja hundratusentals!” (s.34).  

Erika beskrivs inte till utseendet i boken och är det tredje barnet att försvinna från gruppen. 

Hon försvinner i det rum som Wonka har döpt till nötrummet. Hon vill ha en av de 

specialtränade ekorrar som sorterar bra nötter från dåliga. När hon inte får som hon vill så 

öppnar hon dörren till rummet. Willy Wonka beordrar henne då att låta bli men hon går ändå 

in för att ta en ekorre. Ekorrarna går ihop och tar tag i Erika, knackar henne i pannan och 

sorterar henne som en dålig nöt. Därefter kastar de ner henne i sopnedkastet som är till för 

dåliga nötter. Även hennes föräldrar blir nedputtade av ekorrarna i sopnedkastet när de 

sprungit in för att försöka rädda sin dotter.  

 

Filmen  

I filmen framställs Erika Salt på liknande sätt som i boken. Hon introduceras genom att filmen 

visar framsidan på hennes gigantiska otroligt pampiga hus [17.10]. I huset står hon med sina 

föräldrar under tvreportrarnas intervju. Pappan beskriver att så snart han fått reda på att det 

fanns guldbiljetter att hitta så talade han om för sina fabriksarbetare att de skulle börja öppna 

chokladkakor för att finna en biljett åt hans dotter. Detta överensstämmer med boken, där 

pappan beskriver hur många biljetter de köpt upp för att Erika ska få sin guldbiljett. Något 

som förstärker Erikas bortskämdhet i filmen är hennes minspel, såsom när hon får sin biljett 

av pappan och då ger ett falskt leende och uttrycker att hon vill ha en ny ponny. Hon blir med 

andra ord aldrig nöjd utan vill bara ha mer. Sättet som Erikas bortskämdhet framställs på är 
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genomgående lika i boken och filmen. Erika försvinner på samma sätt i filmen som i boken 

genom att hon i ett försök att ta en ekorre sorteras som en dålig nöt och kastas ner i 

sopnedkastet. I filmen finns dock bara en förälder med, pappan, men även han åker ner i 

nedkastet.  

 

8.1.3 Violetta Fagervy 

Boken 

Violetta är den tredje personen som hittar en guldbiljett. Hon framställs som en enormt 

tävlingsinriktad flicka som gör allt för att vinna och bli berömd. Hon tuggar tuggummi hela 

dagarna, förutom när hon äter och då sätter hon tuggummit bakom örat för att efter maten 

fortsätta tugga på det. Hon berättar stolt för tidningsreportrarna att hon nu tuggat på samma 

tuggummi i över tre månader, vilket slår alla rekord som hennes vänner har haft och nu siktar 

hon mot världsrekordet. Violetta verkar göra allt hon kan för att vinna och bryr sig inte om 

hon gör någon illa på vägen till målet. Hon framställs som självisk och nästan lite elak:  

 

Jo, jag tyckte om att sätta den klibbiga kladden på en av hissknapparna. När sen nästa person kom och 

tryckte på knappen, så fick han mitt gamla tuggummi på fingertoppen. Ha, ha! och vilket liv det blev på 

en del av dem. Bäst var det med tanter som hade dyra handskar på sig (s. 43).  

 

Av detta citat framgår att Violetta är en elak flicka som inte bryr sig om andra och bara tänker 

på sig själv och sin egen vinning. Violetta försvinner i uppfinnarrummet, där hon tuggar ett 

nytillverkat tuggummi trots Willy Wonkas varningar. Detta leder till att hon blåser upp till ett 

jättestort blåbär och blir violett över hela kroppen.  

 

Filmen 

Violetta introduceras i filmen genom att man blir inkastad i en karatematch där hon vinner 

över två personer samtidigt som hon tuggar tuggummi [21.10]. På en gång får man, precis 

som i boken, en känsla av att hon gör allt för att vinna. På samma sätt som i boken tuggar 

Violetta frenetiskt på ett tuggummi och framställs som en självisk person som gör allt för att 

vinna. Flera gånger i filmen upprepar hon att hon ska vinna det speciella priset. På samma sätt 

som i boken försvinner Violetta i filmen efter att ha förvandlats till ett jättelikt blåbär.  
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8.1.4 Micke Tevén 

Boken 

Micke är den fjärde personen som hittar en guldbiljett. Han beskrivs som en kille som är 

besatt av television och gärna ser gangsterfilmer där våld är en central del. Micke har 18 

leksakspistoler hängande i bälten runt höfterna och då och då hoppar han upp och låtsas skjuta 

mot tv:n. Han säger flera gånger att han gärna hade varit en del av filmen och att allt våld är 

häftigt:  

 

De är toppen, de där gangstrarna Speciellt när de pumpar varann fulla med bly eller när det blixtrar 

till i deras stiletter eller när de klår upp varann med knogjärn. Oh boy, vad skulle jag inte ge för att 

få vara med. Det är verkligen livet, kan jag tala om för er! Det är toppen!  

(s.44) 

 

Micke försvinner från gruppen genom att han i televisionschokladrummet vill bli den första 

människan i världen att transporteras från en TV-apparat till en annan. Han struntar i Willy 

Wonkas varningar och ställer sig framför den kamera som kommer att krympa honom och 

skicka honom i små delar genom luften, in i en TV där man sedan kan plocka ut honom. Han 

blir väldigt liten och Willy skickar honom till en speciell maskin, som är utformad för att testa 

elasticiteten i tuggummi, för att tänja ut honom till normal längd igen. 

 

Filmen  

I filmen [22.40] introduceras Micke genom att man ser hur det blixtrar och hör hur det smäller 

från vapen i huset där han bor. Han deklarerar sedan högljutt att en idiot hade kunnat räkna ut 

hur man skulle hitta biljetten genom algoritmer och nikkei-index. Samtidigt sitter han och 

spelar “pang-pang”spel på tv. Här kan man direkt se både likheter och skillnader från boken. I 

både bok och film är det tydligt att Micke är besatt av vapen och television. I filmen har en 

viss uppdatering skett då Micke spelar ett våldsamt tv-spel, till skillnad från i boken där han 

skjuter med låtsaspistoler på tv:n. Replikerna är också en aning annorlunda men budskapet 

och Mickes säregna karaktärsdrag och fixering vid våld och tv är detsamma. I filmen 

försvinner han på samma sätt som i boken genom att åka in en tv-apparat där han krymper.  
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8.1.5 Kalle Spann 

Boken 

I boken beskrivs Kalle som en trevlig kille. Det finns ingen tydlig personbeskrivning av Kalle, 

men man kan utifrån hans olika handlingar läsa av vilken typ av karaktär författaren vill 

framställa honom som. Han är en försiktig och omhändertagande karaktär som bryr sig 

otroligt mycket om sin familj. Ett exempel är när Kalle varje kväll smyger in till mor- och 

farföräldrarna för att höra deras spännande berättelser. ”De älskade denne lille pojke. Han var 

den enda ljuspunkten i deras liv och hans kvällsbesök var något som de såg fram emot hela 

dagen.” (s.17).  

Här kan man som läsare förstå att Kalle är väldigt omtyckt och älskad av sin familj. Han 

framställs också som omhändertagande och rädd om familjen eftersom han varje kväll går in 

till de gamla och vill höra deras berättelser. Ett annat exempel är när Kalle får sin 

födelsedagspresent, en chokladkaka. 

 

Kalle tittade upp. Fyra snälla, gamla ansikten såg på honom från sängen. Han log mot dem, ett litet, 

sorgset leende, sedan ryckte han på axlarna, tog upp chokladkakan och sträckte fram den mot sin mor och 

sa: ”Här mamma, ta en bit. Vi delar på den. Jag vill att alla ska smaka på den.” (s.40)   

 

Denna handling framställer Kalle som en osjälvisk och snäll kille. Han vill dela med sig av sin 

enda födelsedagspresent, en chokladkaka. Han älskar choklad och får bara en kaka om året. 

Kalle använder sig ofta av hövlighetsfraser som: tack, snälla!, Varsågod, Snälla farfar eller 

Käre farfar.  

 

Filmen  

I filmen finns precis som i boken inte en tydlig beskrivning av Kalle. I boken sägs på första 

sidan att Kalle Spann är bokens hjälte. I filmen framgår att Kalle är en helt vanlig liten pojke, 

inte snabbare, starkare eller klokare än några andra barn. Dock nämns det i filmen [04.35] att 

Kalle är den mest lyckligt lottade pojken i hela världen, men att han inte vet om det ännu. Det 

kan jämföras med att läsa att Kalle är bokens hjälte. Det ger en ledtråd om att Kalle kommer 

att bli en huvudkaraktär som det kommer att gå bra för. Man får en tydlig uppfattning om en 

godhjärtad pojke som sätter andra före sig själv och framför allt sin familj. Exemplet från 

boken där han delar sin chokladkaka med resterande personer i familjen visas även i filmen 

och detta beteende kommer igen i olika situationer. En stor skillnad mot boken är [01.32.57] 

när Kalle får reda på av Willy Wonka att han vunnit hela hans fabrik och ska få flytta in i den, 
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men utan sin familj. Här väljer Kalle att återigen sätta sin familj före sitt eget intresse och 

uttrycker att inte ens all choklad i världen kan få honom att överge sin familj. Det gynnar 

honom i det långa loppet eftersom han till slut blir den lyckligaste pojken i världen då han får 

ta med sig sin familj in i chokladfabriken och leva ett gott liv.  

 

8.1.6 Willy Wonka 

Willy beskrivs som stadens stolthet och ett godsaksgeni som kan utföra magiska ting i 

godisväg. Han är världens mest berömda choklad- och godistillverkare. Han framställs som en 

liten man med en hög svart hatt på huvudet och en plommonfärgad rock i sammet med 

guldknappar. Han har vita handskar och ärggröna byxor, ett litet pipskägg och lysande klara 

ögon. Han är en man vars ansikte strålar av glädje.  

Genomgående i boken beskrivs han som något flamsig och tramsig. “Plötsligt gjorde han en 

lustig, liten steppdans i snön och öppnade leende famnen mot de fem barnen som stod 

samlade så nära grindarna [...]” (s.68). Här kan man som läsare få uppfattningen av en sprallig 

liten man med barnasinnet kvar, en glad och snäll man som är mycket vänlig. Senare i boken 

ändrar man uppfattning när barn efter barn försvinner. Då framställs han snarare som något 

arrogant och möjligen lite lurig eller små-ond. “ ‘Det verkar inte herr Wonka tycka!’ skrek fru 

Glupsk. ‘Bara titta på honom. Han håller på att skratta ihjäl sig! Hur vågar ni skratta, när min 

pojke just har försvunnit upp i det där röret! Monster!’ ” (s. 85) 

I boken uttrycker Willy Wonka att han inte har någon familj och att det är därför han har valt 

att anordna denna uttagning för att se vem av barnen som är mest lämplig och värdig att ta 

över hans fabrik.  

Hans karaktär upplevs som något rörig och svårtolkad. Ena stunden är han glad och sprallig 

för att andra stunden skratta åt barn som försvinner. Vi kommer att diskutera detta senare i 

studien. 

  

Filmen  

Willy Wonka målas i boken upp som en knepig karaktär som ibland kan tolkas som en aning 

elak. Vid vissa tillfällen verkar han lite flamsig och tramsig men på andra ställen som snäll 

och vänlig. I filmen får man framförallt se många tydliga ansiktsuttryck på honom som gör att 

han blir svår att läsa av, detta är något som inte lika tydligt framkommer i boken. Men en 

likhet är när han, precis som i boken, skrattar en aning åt August Glupsk när han ramlar ner i 

chokladfloden [46:20]. Belåtenheten över att ett barn försvinner är något som på olika sätt 

också visar sig löpande i filmen, även när de andra barnen försvinner. En annan situation är 
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när Erika Salt åker ner i sopnedkastet och Willy Wonka ska leta fram en nyckel på 

nyckelknippan för att hennes far ska kunna komma in och hjälpa henne. Där kan man uppleva 

att Willy Wonka medvetet inte plockar fram rätt nyckel och alltså hindrar pappan från att 

hjälpa Erika [1:11:50].   

 

På samma sätt som i boken framställs han i filmen som stadens geni och folket verkar se på 

honom som gudaliknande. En väsentlig skillnad i filmen mot boken är att Willy Wonka har en 

familj och man i filmen får upprepade tillbakablickar på hans barndom där man får möta hans 

far. Man förstår direkt att detta är något som präglat hans personlighet då han i filmen knappt 

kan uttala ordet föräldrar utan att se illamående och konstig ut. Hans karaktär får således en 

djupare bakgrund i filmen än boken, där man uppfattar honom som knepig utan att hans 

beteende ges någon bakomliggande förklaring. Ytterligare en skillnad mot boken är att Willy 

Wonka reder ut sina svåra barndomsminnen med sin far i slutet, något som påverkar hans 

karaktär starkt. I filmen bjuder han till sist in Kalles familj till sin chokladfabrik istället för att 

som i boken knuffa in dem i glashissen och åka utan att bry sig om vad de vill. Man kan här 

anta att Willy Wonka i filmen har fått en annan förståelse för vad en familj kan betyda vilket 

ger en mer ömsint och ödmjuk bild av honom.  

 

8.1.7 Oompa-Loompierna 

Övriga karaktärer som har en stark funktion i berättelsen är Oompa-Loompierna. Dessa är 

småväxta karaktärer som alla har exakt samma i utseende. I filmen spelas de till och med av 

samma skådespelare för att förstärka dess likhet. Willy Wonka fann Oompa-Loompa-folket 

när han utforskade nya delar av världen. Oompa-Loompierna älskar kakaobönor, något som 

det inte fanns gott om där de levde. Willy Wonka tog dem med sig för att låta dem bo och 

arbeta på hans fabrik och som tack för arbetet får de äta hur mycket kakaobönor de vill. I både 

bok och film framför Oompa-Loompierna en sång efter varje barns försvinnande för att “skoja 

till det”, dock är sångerna modifierade då de beskriver barnen och uttrycker vilka fel de har. 

Detta görs i direkt anslutning till försvinnandet. Barnen som är med på rundvandringen 

påpekar att sången låter inövad, som att Oompa-Loompierna visste att barnen skulle försvinna 

[49:55]. Sångtexterna är väldigt ärliga och nästan lite provocerande. Willy Wonka beskriver 

Oompa-Loompierna som ärliga och lite svåra att kontrollera, då de säger vad de tänker rakt ut.  
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8.2. Vad har lagts till/tagits bort?  

I denna del kommer vi att titta närmre på vad som lagts till respektive tagits bort i handlingen. 

Detta för att skapa en uppfattning om vilken genre boken och filmen tillhör, samt om den 

förändras i adaptionen.  

 

8.2.1 Bok   

Början 

Boken inleds med att man på första sidan får läsa att boken kommer att handla om fem barn.  

 

        Det finns fem barn i denna bok: 

 
AUGUST GLUPSK 

en riktig girigbuk till pojke 
 

ERIKA SALT 
en flicka som föräldrarna skämt bort 

 
VIOLETTA FAGERVY 

en flicka som tuggar tuggummi dagen lång 
 

MICKE TEVÈN 
 en pojke som bara tittar på tv 

  
och 

  
KALLE SPANN 

vår hjälte (s.7) 
 

  

Vidare introduceras man för huvudpersonen i berättelsen - Kalle Spann. Kalle och hans familj 

lever ett liv under fattiga förhållanden, pappan blir arbetslös och de äter kålsoppa varje dag. 

En dag utropas en tävling. Den andra huvudkaraktären, Willy Wonka, välkänd som godis- och 

chokladgeni världen över, ger fem barn chansen att få besöka hans fabrik. Kalle som bara får 

en chokladkaka om året, på sin födelsedag, ser inte sina vinstchanser som särskilt stora. Men 

familjen hyser hopp. Efter mycket om och men får Kalle till slut tag på den sista guldbiljetten 

och trots mutor och erbjudanden från människor i affären där han köpt chokladkakan så 

lyckas han ta sig hem och får tillsammans med fyra andra barn besöka fabriken. 
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Mitten 

Under besökets gång får barnen möta Willy Wonka och följa honom genom hans fabrik. 

Under handlingens gång får man bilden av honom som flamsig och tramsig men även som 

dominant. Detta synliggörs genom att han ofta slår bort barnens frågor genom att låtsas som 

att han inte hör dem, alternativt säger åt dem att vara tysta. I fabriken försvinner barnen ett i 

taget, varje barn i ett rum där deras karaktärsdrag sätts på prov. I direkt anslutning till varje 

barns försvinnande sjunger Oompa-Loompierna en sång om just det barn som försvunnit. 

Dessa sånger är ganska brutala, ärliga och kan upplevas som något hånfulla. 

 

Slutet 

Alla barn utom Kalle Spann försvinner i fabriken. Willy Wonka spelar förvånad när endast 

Kalle står kvar. Han berättar då om ett alldeles särskilt pris som Kalle har vunnit, han ska få ta 

över Willy Wonkas fabrik. Han nämner att han inte har någon familj som kan ta över fabriken 

efter honom och talar om att han börjar bli till åren och vill hitta en efterträdare som han kan 

lära upp innan det blir försent. Detta är den bakomliggande orsaken till tävlingen med den 

hemliga vinsten att finna en efterträdare. Willy Wonka tar med sig Kalle och Kalles farfar in i 

en flygande glashiss. Under tiden som de åker i hissen ser Willy och Kalle de andra barnen. 

De har förändrats. August som förut var tjock och fet är nu smal som en sticka, Violetta har 

pressats på saft och återfått sin kroppsform men är fortfarande violett i ansiktet, Erika är 

övertäckt med skräp liksom hennes föräldrar och sist kommer Micke Tevén som är över 2,5 

meter lång och tunn som ett snöre. 

Kalle blir förvånad över allting och undrar hur det ska gå för hans familj. Willy Wonka ser 

inte problemet och tar med sig Kalle i en glashiss hem till Kalles hus där han mot familjens 

vilja stoppar in hela sängen och tar den, inklusive familjen med sig till sin fabrik. 

 

8.2.2 Film 

Början 

I filmen så möts man direkt av intryck och försätts i en lite mörkare stämning med dystra och 

gråa fabriker om natten, fabrikshjul snurrar och chokladkakor produceras. Vi får också se 

guldbiljetter placeras i några av dessa. Kalle Spann, som är huvudkaraktären och som i boken 

presenteras på första sidan som bokens hjälte, presenteras här istället som en helt vanlig pojke 

men också som den lyckligaste pojken i världen, fast han ännu inte vet dom det. Man får 

sedan följa med in i Kalles vardag, möta hans familj och få samma förståelse som i boken för 

hur fattigt de lever. Familjen äter, både i bok och film, kålsoppa varje dag och det finns stora 
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hål i rucklet till hus. Början av filmen är relativt lik början i boken och man presenteras på 

samma sätt för Kalles familj och får veta att pappan mist sitt jobb på tandkrämsfabriken. I 

boken är det för att fabriken gått i konkurs men i filmen blir han ersatt av en maskin. 

 

Ganska snart i filmen börjar farfar Spann berätta historier om när han arbetade för Willy 

Wonka på hans chokladfabrik och hur fantastiskt det var. Här får man en flashback, 

tillbakablick, på farfar Spanns tid som arbetare. Detta är en skillnad från boken där farfar inte 

har arbetat för honom i hans fabrik, utan endast berättar historier om Willy Wonka. 

Handlingen i filmen följer sedan bokens upplägg och man introduceras för de olika barnen 

som funnit guldbiljetterna.   

 

Något som inte finns i boken är när det är Kalles tur att finna sin biljett [27.40]. I filmen köper 

han, efter att ha hittat en peng på marken, en chokladkaka och får direkt en guldbiljett. I 

boken finns ingen guldbiljett i första chokladkakan och han har växel kvar. Här överväger han 

om verkligen ska köpa en chokladkaka till eller använda pengarna till att köpa mat till 

familjen (s. 54). Han bestämmer sig för att köpa ytterligare en chokladkaka och finner här den 

sista guldbiljetten som tar honom till fabriken. Efter att han fått sin chokladkaka så finns 

ytterligare en skillnad som framhäver Kalles omtanke, vilket är att han när han kommer hem 

med guldbiljetten till sin familj föreslår att de ska sälja biljetten då han vet att de behöver 

pengar.  

 

Mitten 

Väl inne i fabriken så följer filmens handling boken väldigt väl. De fyra utvalda barnen 

försvinner i samma rum och på samma sätt som i boken och omgivningarna framstår på 

liknande sätt. En större skillnad som börjar visa sig i mitten av filmen är tillbakablickarna på 

Willy Wonkas barndom. Det första tillfället sker [38.05] när han försöker uttala ordet 

”föräldrar” första gången, och misslyckas och sedan fastnar vid upprepande av ordet “pappa”. 

Dessa tillbakablickar följer honom vid olika situationer där Kalle frågar honom om hans 

barndom eller om Willy Wonka själv. I dessa tillbakablickar får man även möta hans far. Han 

var tandläkare och förbjöd Wonka att äta godis. Man får också veta att Wonka, efter en 

osämja med sin far där denne kastade alla hans godisar i elden, rymt hemifrån. När Willy 

Wonka sedan kom tillbaka var hela huset, inklusive hans pappa, borta och sedan dess har de 

inte sett varandra. Detta är en stor skillnad från i boken där Wonka specifikt uttrycker att han 

inte har någon familj (s. 159). 
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Slutet 

När de fyra barnen försvunnit står Kalle kvar sist [1:29:13], precis som i boken. I boken skrivs 

specifikt att Willy Wonka spelar förvånad när Kalle står ensam kvar som vinnare. I filmen 

upplevs denna scen på samma sätt. Kalle, Willy Wonka och farfar Spann åker iväg i en 

glashiss [1:31:10]. Man får i filmen se de andra barnen gå ut ur fabriken, en aning 

deformerade i jämförelse med hur de såg ut innan. Därefter åker Wonka och Kalle hem till 

Kalle Spann och han får där reda på att han vunnit det speciella priset att ta över Willy 

Wonkas chokladfabrik. Wonka har ju ingen naturlig efterträdare och tävlingens syfte var att 

välja ut det minst gräsliga barnet att bli arvinge [1:29:30]. Här erbjuder Willy Wonka Kalle att 

flytta in i fabriken, men han får inte ta med sig sin familj. Kalle tackar nej till hans erbjudande 

och förklarar att inte all choklad i världen kan få honom att överge sin familj. 

 

 I det här fallet följer en stor skillnad i adaptionen då Willy Wonka i boken trycker in hela 

familjen Spann i glashissen och far iväg tillbaka till fabriken. I filmen åker Willy Wonka 

förnärmad tillbaka till sin fabrik utan Kalle eller hans familj. Tillbaka i fabriken vankar Willy 

Wonka av och an, orolig och fundersam. Hans choklad- och godistillverkning går inte som 

förr och han söker efter en tid upp Kalle, som nu arbetar extra som skoputsare. Han frågar vid 

det här tillfället [01.37.10] vad som får Kalle att må bättre. Kalle svarar att det är hans familj. 

Wonka blir då lite äcklad och ser förfärad ut. Efter en kort stund undrar Kalle om han vill att 

Kalle följer med honom för att möta sin far och det vill han. 

Kalle och Wonka går in i glashissen och reser till Willy Wonkas fars hus [01.40.20]. De går in 

i huset och hans pappa förstår inte vem det är som kommit, utan behandlar dem som vanliga 

kunder och börjar undersöka Willy Wonkas tänder. Han uttrycker efter en stund att han inte 

sett så perfekta tänder på en lång tid och inser att det är hans saknade son som kommit 

tillbaka. På väggarna hemma hos hans pappa sitter reportage och bilder som visar Willy 

Wonkas framgång och han inser att hans far aldrig slutat älska honom. Hans far inser att godis 

inte var så farligt som han trodde och de kramas tillslut.  

 

[1:42:15] Willy Wonka och Kalle Spann åker tillbaka till Kalles hus och han får ett nytt 

erbjudande om att flytta in i chokladfabriken, den här gången tillsammans med sin familj. 

Filmen avslutas med att Willy Wonka, Kalle Spann och resten av Kalles familj sitter runt 

bordet i Kalles gamla hus och tillsammans äter en kalkonmiddag. Huset står placerat i 

Chokladrummet i fabriken och tillsammans diskuterar de framtida godisexperiment. 
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9. Slutsatser 

Nedan följer de slutsatser vi kan dra utifrån vår analys. Dessa kommer vi även att koppla till 

den forskning och litteratur som vi presenterat tidigare.  

 

9.1 Karaktärer som förändras 

Det vi kan se i adaptionen från bok till film utifrån vår analys är att i boken så förändras inte 

karaktärernas sätt att vara. I filmen upplevs barnen på ungefär samma sätt som i boken. Deras 

sätt att bete sig ändras inte. Det som förtydligas i filmen är dock det som Jansson (2016) 

skriver angående hur man i film målar upp karaktärer. Alla de karaktärer som vi skrivit om 

målas i filmen upp som väldigt extrema. August får ett uppseendeväckande utseende. Han är 

tjock och rödmosig om kinderna med choklad runt hela munnen och har en tysk brytning när 

han talar, något som i filmen blir lite roligt och framhäver denna karaktärs specifika drag 

ytterligare jämfört med boken. På liknande karikatyriska och smått groteska sätt är de flesta 

karaktärerna utom Kalle framställda. I verkliga livet hade vi troligtvis inte reagerat på samma 

sätt som när vi ser filmen, där effekten blir komisk och lockar till skratt och där t.ex. Augusts 

fetma uppenbart blir ett led i den negativa karaktäristiken av honom som motbjudande och lite 

äcklig. 

Den karaktär vi tydligt kan se har förändras i sitt sätt att vara och bete sig är Willy Wonka. I 

boken är han en statisk karaktär som beter sig på nästan samma sätt genom hela berättelsen. 

Ena stunden är han sprallig och glad och andra stunden vet man inte om han är ond. Man får 

ingen egentlig förklaring till varför han är som han är eller gör som han gör. Man får dock 

som läsare uppfattningen att han inte bryr sig om andra utan styr och ställer som han själv vill. 

Han verkar inte förstå att föräldrarna blir oroliga över det som händer deras barn utan ser mer 

det komiska i det; precis som Nilhammer (2012) skriver i sin uppsats kan han uppfattas som 

något av en diktator.  

 

I filmen tillkommer ett psykologiskt perspektiv och man får en helt annan syn på Willy 

Wonka. Hans sätt att bete sig får i filmen en förklaring. Hans pappa har inte visat honom den 

kärlek han som barn behövt och detta har påverkat honom genom livet. Detta gör att i slutet är 

det Willy Wonka som ställs inför en stor utmaning, nämligen att våga möta sin pappa igen. 

Efter detta får Willy Wonka också en förståelse för varför Kalle inte vill lämna sin familj och 

ta över hans fabrik. Detta är en stor skillnad från boken där Willy Wonka som karaktär 

återigen tar till sitt diktatorliknande sätt att vara och knuffar in hela Kalles familj i glashissen 
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och åker iväg. Willy Wonka får en helt annan funktion i filmen än i boken vilket också 

påverkar hela filmens genre och även budskap. Något vi återkommer till nedan.  

 

9.2 Genre  

Något som tydligt framgår av vår analys är vad som har lagts till i filmen. Det har inte tagits 

bort några större delar ur boken. Eriksson, Halkawt och Jansson (2016) skriver om den 

klassiska berättarstrukturen. Vad vi kan se så följer både boken och filmen den här klassiska 

strukturen med en tydlig början, mitt och slut och inslag av de dramatiska kurvorna som får 

berättelsen att ändra riktning.  

Boken har starka drag av folksaga, även om den utspelas i modern tid. Kalle målas på första 

sidan upp som bokens hjälte och man förstår direkt att han kommer att nå någon form av 

framgång, trots hans dåliga förhållanden. Willy Wonka dyker upp i Kalles liv genom en 

guldbiljett och ger honom något av vad som kan liknas med en önskning. I den här berättelsen 

blir Kalles önskning sann och mer därtill. Kalle, som beskrivs som hjälten, ger sig iväg 

hemifrån och är med om ett stort äventyr i fabriken som kan upplevas som lite skrämmande 

när barnen försvinner ett och ett. Kalle som inte hade kunnat drömma om att få följa med till 

Willy Wonkas fabrik vinner i slutänden det speciella priset vilket är hela fabriken. Detta kan 

på ett sagolikt vis jämföras med att Kalle vunnit ”kungariket” och lever lycklig i alla sina 

dagar med sin familj inne i Willy Wonkas chokladfabrik.  

 

Detta kan kopplas ihop med det Maria Nikolajeva (2013) tar upp som det typiska 

händelseförloppet för folksagan. I adaptionen till film skapas en annan typ av djup och den 

klassiska folksagostrukturen förändras. I filmatiseringen får berättelsen ett mer psykologiskt 

perspektiv. Dessutom får man en större känsla av dramatik och gotiska influenser av Tim 

Burtons sätt att regissera. Speciellt i inledningen ser man hur Burtons intresse för gotiken 

träder fram med nattliga, ödesmättade stämningar och med fabriken som tornar upp sig mot 

himlen som en gammal dyster och hemlighetsfull borg. Introt har även drag av science fiction, 

vilket förstärks när vi väl kommer in i fabriken. Alla märkliga maskiner och fantastisk teknik 

som exempelvis glashissen som de färdas i och otroliga uppfinningar av alla slag. Man kastas 

lite mellan genrer och filmen lämnar inslag av science fiction och drama i sitt sätt att illustrera 

miljöer, glashissen och de olika karaktärernas deformationer.  
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9.3 Budskap och andra tankar 

I både boken och filmen så bestraffas de barn som på något sätt beter sig felaktigt. August, 

Erika, Violetta och Micke försvinner allihop på vad man skulle kunna uppfatta som 

egentligen ganska hemska sätt. Dock känner man som mottagare inget speciellt medlidande 

med dem. Det kan bero på deras speciella egenskaper. Alla de fyra barnen kan kategoriseras 

som egoistiska, respektlösa och otacksamma, något som gör att man nästan känner att de får 

vad de förtjänar. En uppfattning som också Kalles farfar direkt formulerar och som verkar 

vara i samklang med de värderingar som styr berättelsen. Vidare får Kalle, som är godhjärtad 

och visar respekt och omtanke, också vad han förtjänar. Budskapet blir således tydligt i både 

bok och film att du som människa ska bry dig om andra, visa respekt mot dina medmänniskor, 

lyda dina föräldrar, uppskatta det du har, i det här fallet även mer specifikt att inte äta för 

mycket godis eller titta på för mycket tv och att lycka inte alltid har med rikedom att göra.  

 

Det man kan fråga sig är vems fel det egentligen är att barnen beter sig som de gör. Är det 

barnens eget fel eller deras föräldrars? I boken har varje barn med sig två föräldrar in i 

fabriken förutom Kalle som bara har med sig sin farfar. När Erika Salt försvinner ner i 

sopnedkastet i nötrummet så åker även hennes föräldrar med och i filmen gör hennes pappa 

det. Detta gör att man frågar sig om budskapet här är att Erikas föräldrar är lika dåliga nötter 

som hon själv och därför åker med henne ned i sopnedkastet. Om det är så, varför drabbas 

bara Erikas föräldrar och inte de andra barnens? Något alla föräldrar verkar ha gemensamt 

utom Kalles är att de inte verkar ha förmågan att sätta de gränser deras barn behöver. August 

får äta så mycket han vill, Erika får allt hon pekar på, Violetta tuggar konstant tuggummi, är 

oförskämd och vill vinna allt hon deltar i och Micke är fast i vålds- och tv-världen. Verket 

berör på ett sätt en uppfostringsaspekt. Denna blir dock en aning svårtolkad och luddig då 

barnen till viss del framställs som ansvariga för sitt egna osympatiska beteende. Därför gör 

man inte direkt kopplingen att det är föräldrarnas fel att barnen är och beter sig som de gör. 

De verkar heller inte blivit överösta med kärlek under deras uppväxt. Ingenstans i filmen får 

man intrycket av att dessa föräldrar visar sina barn kärlek, mer än när de blir oroliga över sina 

barns försvinnande. Ett mer specifikt exempel är när Violetta voltar ut ur fabriken, vigare än 

någonsin och mamman kärlekslöst uttrycker att hon är blå [01:31:20]. Mer oroad över 

utseendet än hennes dotters välmående. Willy Wonkas pappa å andra sidan, har varit så sträng 

och straffande under Willys uppväxt att även han uppfattas som kärlekslös.  Kalle i sin tur 

framställs vara god och snäll men ingenstans tyder det på att han blivit smiskad eller straffad 

för sina handlingar, som Willy Wonka vill göra med de oförskämda barnen. Han har istället 
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fått växa upp i ett kärleksfullt hem, något som verkar ha präglat hans sätt att vara. Alltså 

handlar detta inte bara om hårda eller gränssättande uppfostringsmetoder, utan mer om vikten 

av kärlek och omtanke.  

 

Funderingar som väcks av detta blir därför också om det är slumpen som avgör vilka som 

bestraffas eller om det finns en baktanke hos Willy Wonka. Detta är något som även Koljonen 

(2008, s. 53) tar upp då hon skriver i sin filmanalys att det kan verka underligt att Oompa-

Loompierna har en sång redo och klar att framföra så snart ett barn försvinner i fabriken. Det 

kan också uppfattas som förutbestämt eftersom Willy Wonka inte vid något tillfälle verkar 

förvånad över barnens försvinnande utan förhåller sig lugn och rentav verkar road.  Detta är 

också något vi reflekterat över då det i fabriken finns oändligt många rum, men alla de rum de 

besöker verkar på något vis passa de specifika karaktärsdragen hos de barn som försvinner, 

utom Kalle.  

 

Det vi har sett i vår adaptionsstudie är att precis som i folksagan finns det en tydlig 

uppdelning av det goda och onda. Det straffar sig i de båda verken att vara ond och är man 

god blir man rikligt belönad. Både filmen och boken får således en tydlig moral, pengar och 

framgång betyder inte alltid lycka.  

Den stora skillnaden blir filmens starka budskap om att tillhöra en kärleksfull familj där man 

bryr sig om varandra, tanken att framgång och pengar inte betyder allt stryks under ännu 

tydligare. Detta visar sig ytterligare då barnen inte är lyckliga trots att de i filmen får det de 

vill ha, Willy Wonka är inte heller lycklig trots framgång, rikedom och kändisskap. Kalle och 

hans familj lever lyckligt trots att de bor i ett ruckel och är fattiga. Men eftersom det är en 

saga blir även Kalle rik, detta sker dock inte på bekostnad av hans goda egenskaper utan 

adderas till hans redan ”kärleksrika” liv. Eftersom Kalle på vägen till rikedom inte sviker sin 

familj, lyckas han även hjälpa Willy Wonka som får något större än det han tidigare haft. 

Slutcitat ur filmen: ”Så det slutade med att Kalle Spann vann en chokladfabrik, men Willy 

Wonka fick något som var ännu bättre, en familj.” [01:43:20] Detta citat är det sista som sägs 

i filmen och förstärker filmens budskap ytterligare. Rikedom och materiella ting är inte det 

viktigaste, det är minst lika viktigt med en kärleksfull familj.  
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Tankar utifrån det Nilhammer (2017) påstår angående att Willy Wonka ses som en 

envåldshärskare eller diktator håller vi delvis med om. I boken kan han uppfattas på detta vis, 

då man inte får någon bakomliggande orsak till hans dominanta tillvägagångssätt. Oompa-

Loompierna ligger också till viss del som grund för detta då de arbetar i fabriken och skulle 

kunna likas vid slavar. Dock får de viss lön för mödan, de har någonstans att bo och har 

tillgång till sina älskade kakaobönor. I filmen ser vi annorlunda på Willy Wonka, detta då det 

finns en bakomliggande orsak till hans sätt att vara. Han har inte haft någon trygg uppväxt 

eller kärleksfullt hem. Tillbakablickarna till hans barndom gör att man känner sympati för 

Willy Wonka och får förståelse för hans beteende på ett annat sätt än i boken.  

Sammanfattningsvis har vår adaptionsstudie visat på en rad grundläggande likheter mellan 

bok och film. Att Tim Burton har inspirerats av Roald Dahls text råder ingen tvekan om, då 

historien i stort sett är densamma. Filmatiseringen av texten blir tacksam då de fantastiska 

miljöerna som beskrivs i boken kan visualiseras på ett ännu tydligare och mer storartat sätt. 

Även karaktärerna förstärks i filmen då alla deras karaktäristiska utseenden och handlingssätt 

framhävs ytterligare. Oompa-Loompierna får i filmen också en större plats, då deras texter i 

boken upplevs mer som ramsor jämfört med filmen där de får hela shownummer och man 

uppmärksammar deras framträdande på ett annat sätt. Slutligen känner vi igen grundhistorien 

och de olika karaktärerna men det är också lätt att notera den stora förändringen som vi valt 

att kalla filmens budskap, som skett i adaptionen. Filmen får ett nytt och betydelsebärande 

psykologiskt perspektiv, Willy Wonkas relation till sin far. Detta ger filmen ett starkt budskap 

om vikten av att ha en kärleksfull familj.  
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10. Didaktisk diskussion  

Som vi tidigare presenterat anser Malena Jansson (2016, s. 180-181) att film ofta visar vad 

som är normalt och rätt eller vad som är fel och onormalt i de rådande samhället. Film speglar 

alltså ofta rådande normer och värderingar i samhället. Detta är något som man med 

utgångspunkt i Kalle och chokladfabriken skulle kunna föra didaktiska diskussioner om i 

klassrummet.  

I det här fallet så lämpar sig alltså både boken och filmen utifrån de rådande styrdokument 

som finns. De olika barnens karaktärsdrag är en lämplig utgångspunkt för didaktiska 

diskussioner gällande det värdegrundsarbete som skolan betonar ska ingå i undervisningen. 

Det man skulle kunna diskutera i klassrummet gällande rådande normer är hur man ska bete 

sig mot varandra. Frågor man skulle kunna ställa eleverna är, hur de uppfattar Willy Wonka, 

de olika karaktärerna och om det är rättvist att vissa barn straffas eller inte. Något som skulle 

kunna ge många olika svar och funderingar hos eleverna. Man skulle kunna tänka sig att 

eleverna uppmärksammar karaktärernas olika drag och på så vis kan resonera kring vad som 

är rättvist och inte. Detta kan öppna upp för bra och argumenterande värdegrundsdiskussioner 

i helklass eller mindre gruppdiskussioner.     

Det Jansson (2016) påpekar om att filmen ofta framställer karaktärer som lite lustiga kan i 

detta fall också vara en god utgångspunkt för diskussion. Frågor som man kan ställa i ett 

klassrum skulle kunna vara om det är det okej att skratta åt någon i filmen och om samma 

gäller för verkligheten, exempelvis sättet som August framställs på.  

Gällande det psykologiska perspektivet som framhävs i filmen stämmer inte Anna Sofia 

Rossholms (2016, s. 197) teori om att filmen oftast diskuteras utifrån bokens berättelse i en 

adaption. Hon menar att om man har sett både filmen och läst boken så diskuteras filmen 

oftast utifrån boken, då boken oftast är grunden för filmen. Således blir boken de verk som ses 

som ”rätt” version. Om vi endast skulle diskutera filmen utifrån bokens berättelse så skulle 

det psykologiska perspektivet gå förlorat. Genom detta skulle även många möjliga 

diskussioner försvinna. Frågor som skulle kunna diskuteras i klassrummet är bland annat 

Willy Wonkas beteende och reaktioner och de bidragande orsakerna till detta.  
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Kopplat till skolans värdegrundsuppdrag skulle man också precis som Hänninen (2016) tar 

upp kunna diskutera karaktärernas familjekonstellationer och relationer till sina föräldrar då 

det är något som ser väldigt olika ut idag. Man skulle kunna diskutera med eleverna hur de 

tycker att en bra förälder ska vara och vad det innebär att vara förälder. Då Kalles familj 

också är beroende av den äldre generationen av mor och farföräldrar finns även underlag för 

tankar kring relationer till sina mor och farföräldrar. Hur ser de ut i olika familjer?  

Även barnens ansvar och beteende kan diskuteras och sättas i perspektiv mot karaktärernas 

och ifrågasätta hur mycket man som barn själv bestämmer vem man ska vara. Detta utifrån 

filmens sätt att gestalta Willy Wonka. Han kom ifrån sin pappa och lyckades bra i livet med 

sin chokladfabrik och i att göra det han ville. Här skulle en ytterligare diskussion kunna 

framträda i hur Willy Wonka egentligen mådde inombords i all den framgång han uppnått.  

Sammanfattningsvis kan man alltså i en undervisningssituation använda sig av Kalle och 

chokladfabriken på flera olika sätt för underlag till diskussion. Den huvudsakliga 

diskussionspunkt man kan beröra blir då hur moral och normer i fiktion kan mötas i 

verkligheten och hur eleverna förhåller sig till detta. Detta är något som platsar i den 

värdegrund som lärare idag ska arbeta med. 
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