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Abstract 
 
Det positiva med dåliga karaktärer – En analys av värden i Roald Dahls Charlie and the 
Chocolate Factory mot skolans värdegrund 
 
The benefits with bad characters – An analysis of the values in Roald Dahl’s Charlie and the 
Chocolate Factory in comparison with the norms of the curriculum 
 
In this essay I discuss how a children’s book can be used in English education to incorporate 
the fundamental values from the curriculum in the teaching of English as a second language. 
The core of the essay is an analysis of Roald Dahl’s novel Charlie and the Chocolate Factory. 
The purpose of the essay is to examine how the values of Dahl’s fiction correspond to those in 
the curriculum, both in the general part and in the English syllabus. The analysis is divided 
into two sections. The first section compares the values of the general part of Lgr 11 with the 
goals in the English syllabus. The second section is an analysis of the norms in Roald Dahl’s 
Charlie and the Chocolate Factory. I find that Dahl’s book, while it conveys norms that 
coincide with those in the curriculum and the English syllabus, also conveys some that seem 
outdated. However, for educational purposes Dahl’s book may be used start discussions about 
norms and values.   
 
Key words: Fundamental curricular values, English as a second language, literacy, characters, 
literary pedagogy, literary analysis  
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Introduktion 
No other art form can so fulfillingly portray what it is like to be someone else, to learn patience, 

to learn how hard we have to work to achieve maturity, to take interest in things outside 

ourselves.  

     (Michael Cadnum i Gamble, 2013 s.107) 

Läroplanen för grundskolan, förskoleklass och fritidshem 2011, Lgr11, poängterar att det 

svenska skolväsendet stödjer sig på demokratisk grund. Utbildningen ska förankra respekt för 

de mänskliga rättigheterna samt de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska 

samhället grundar sig på. Detta behandlas inom området läroplansteori. Gina M. Almerico 

(2014) visar exempelvis att arbetet med värderingar handlar om att lära eleverna goda 

grundegenskaper, vilka ska vara värdiga för både individen och samhället i dess helhet. Alltså 

är medborgarfostran en viktig del av skolans uppdrag, men det är tydligt att det inte är enkelt 

att inkludera detta i skolans vardagliga undervisning. Till exempel visar en granskning som 

Skolinspektionen gjorde 2012 att inslag av medborgarfostran visserligen förekommer i all 

undervisning men att de olika ämnena inte genomsyras av det. Skolinspektionens utredare 

understryker att det är viktigt att värdegrundsarbetet är ett genomgående tema i alla ämnens 

undervisning. Ett sätt att åstadkomma det är, som Almerico (2014) förespråkar, att lärare 

kombinerar värdegrundsarbete med exempelvis literacy lektioner, inte minst genom 

undervisningen i barnlitteratur. Barnlitteraturens inflytande på värdegrundsarbete styrks även 

från litteraturpedagogikens håll; exempelvis betonar Nikki Gamble (2013) att barnlitteratur 

ger barn möjlighet att lära känna olika normer och värden. Barnlitteratur har alltså möjlighet 

att lyfta fram personlighetsdrag som läsaren aldrig stött på tidigare, vilket gör att barnlitteratur 

är ett kraftfullt verktyg i undervisningen, speciellt i arbetet för att lära ut de värderingar som 

det svenska samhället grundar sig på. Eftersom värdegrundsarbetet ska genomsyra alla 

ämnen, är engelskämnet inget undantag. Ändå verkar många lärare basera 

engelskundervisningen på läroböcker där fokus är på språkfärdigheter, vilket gör att 

värdegrundsarbetet hamnar i skymundan. Detta är anledningen till att jag vill undersöka hur 

barnlitteratur kan användas för att inkludera värdegrunden i engelskundervisningen. I den här 

uppsatsen ska jag alltså undersöka hur en barnbok kan användas i undervisning i engelska för 

mer än enbart språkfärdighet. Roald Dahls Charlie and the Chocolate Factory (1964) valdes 

eftersom boken har många färgstarka karaktärer och en rolig intrig, något som gör att de flesta 

eleverna kan fastna för bokens berättelse. Därför kan lärare genom att arbeta med de 

egenskaper och värderingar som boken behandlar bidra till en naturlig inkludering av 

värdegrundsarbete i engelskundervisningen. 
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Syfte  

I den här uppsatsen undersöker jag om Roald Dahls bok Charlie and the Chocolate Factory 

kan användas i undervisning av läroplanens fundamentala värden, inom ramen för 

engelskundervisningen. Jag kommer i det syftet först att jämföra mål från värdegrunden med 

relevanta mål i den engelska kursplanen. Genom en analys av värden och normer i Dahls bok 

vill jag undersöka ifall de överensstämmer med värden i läroplan och kursplan. Min avsikt är 

att på detta sätt belysa hur barnlitteratur kan vara ett verktyg i skolans värdegrundsarbete.  

 

Frågeställning 

• Återspeglar normerna och värderingarna i Roald Dahls Charlie and the Chocolate 

Factory skolans värdegrundsmål? 

• Kan Roald Dahls bok användas för att undervisa om skolans värdegrund i 

engelskämnet? 
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Metod 

Jag har i analysen jämfört läroplanens värdegrund med kursplanen i engelska för att 

identifiera liknande mål, med fokus på elevens inlevelseförmåga som grund för förståelse av 

andra människors situationer. Detta gjordes för att skapa förståelse för hur läroplanens 

värdegrund överförts till det specifika ämnets mål. 

 

Jag utförde även en litteraturvetenskaplig analys av Roald Dahls Charlie and the Chocolate 

Factory, för att jag ville undersöka om boken kan användas i engelskundervisning för att även 

undervisa om värdegrundsmål. Fältet litteraturdidaktik med fokus på värderingar i 

barnlitteratur var utgångspunkten för den litteraturvetenskapliga analysen av Roald Dahls 

Charlie and the Chocolate Factory. I analysen var barnkaraktärerna i centrum, främst deras 

egenskaper och vad som händer med dem i intrigen, i relation till deras egenskaper. Syftet 

med analysen av Roald Dahls bok var att svara på uppsatsens fråga, ifall bokens normer och 

värderingar återspeglar skolans värdegrundsmål.  

 

I denna uppsats har jag gjort strategiska urval av forskning, eftersom de studier som ska 

stödja analysen behövde ha vissa liknande kriterier. Ett strategiskt urval kan försäkra att det 

framkommer en variation av perspektiv. Urvalet av material har som huvudsyfte att öka 

möjligheten till att beskriva, förklara och skapa förståelse för området. Insamling av material 

skedde genom specifika sökord: Charlie and the Chocolate Factory, Roald Dahl, values, 

children’s literature, literacy, värdegrund, barnlitteratur. Dessa kombinerade jag sedan för att 

finna vetenskapliga studier som kunde användas som material.  
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Forskningsöversikt 

Som utgångspunkt för analysen av normer och värderingar i Roald Dahls Charlie and the 

Chocolate Factory används forskning inom områden barnlitteratur i undervisningen och 

värdegrundsforskning. Jag vill genom studien förstå hur komplexa värderingar i barnlitteratur 

är, och tar jag hjälp av Tuva Åkerström (2012), ”Värdet att värdera barnlitteratur”. 

Barnlitteraturens användning i undervisningen baseras främst på Nikki Gambles (2013) 

Exploring Children's Literature – Reading with pleasure and purposes, som är en 

introduktion av litterär pedagogik, i en bok avsedd främst för lärarutbildningen i England. Jag 

använder grundläggande begrepp från Gamble, dels på grund av att läroboken ger en 

litteraturvetenskaplig introduktion till barnlitteratur, och  dels för den ger en god översikt över 

området. Den andra källan som berör litterär pedagogik är Sheila Feldmanis (2010) studie, 

som berör barnlitteraturens användning i engelska som främmande språk. Hennes studie är 

både teoretisk och empirisk. Hon redovisar exempelvis resultat från aktionsforskning som 

synliggör erfarenheter från vardagens undervisningspraktik.  

 

Den huvudsakliga litteraturen jag använder för att behandla värdegrunden i läro- och 

kursplaner är Värdegrundsboken av Gunilla Zackari och Fredrik Modigh (2000) som bygger 

på ett utvecklingsprojekt från 1999. Projektet hade som syfte att värdegrundsfrågorna skulle 

bygga basen för allt arbete i skolan, men även att ge skolor redskap för reflektion och 

handling. Den används i mitt arbete först och främst för att förklara vad värdegrunden betyder 

för skolans arbete men också för att belysa problematik kring kultur och värderingar. Jag 

använder mig även av Katarina Nordbergs (2001) artikel, ”The Constitutive Values of 

Swedish Schooling: a challenge to the inner life of schools”, för att problematisera 

värdegrundsarbete i svenska skolor. 
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Barnlitteratur i undervisningen 

Den enda vägen bort från de mekaniska metoderna i undervisningen är att erkänna fantasin 

som medel till kunskaper om det som ligger bortom våra omedelbara kroppsliga reaktioner. 

(Dewey, Demokrati och utbildning,1999 s.286) 

I detta avsnitt presenteras först litterär pedagogik som forskningsområde, i syfte att visa hur 

barnlitteratur kan användas i undervisning av skolans värdegrundsarbete. Sedan följer en 

diskussion av barnlitteratur inom engelskämnet för att ge konkretion åt min undersökning.  

Människor i alla åldrar påverkas av de skönlitterära karaktärer som de möter. Något som 

Nikki Gamble (2013) lyfter fram är att barn redan från tidig ålder reagerar på karaktärer från 

både film, spel och böcker. Det betyder att karaktärer som eleverna möter som unga kan få en 

inverkan på deras fortsatta liv. Berättelser ökar även elevers förståelse för komplexa 

mänskliga beteenden, och gör att den unga läsaren får möjlighet att erfara ett varierat utbud av 

karaktärer och förhållanden. Med andra ord kan barnlitteratur stimulera elevernas fantasi och 

omvärldskunskap. Det betyder att lärarens val av böcker påverkar elevernas värderingar och 

motverkar förutfattade meningar om hur världen ser ut. Av detta skäl kan det, som Almerico 

(2014) förespråkar, vara lämpligt att kombinera värdegrundsarbete med literacy lektioner för, 

som hon påpekar, kan barnlitteratur vara ett kraftfullt verktyg i elevers utbildning. Det har att 

göra med att de karaktärer som barn möter i böcker kan influera dem, nästan lika mycket som 

mötet med riktiga personer. Alltså har lärare en chans att utmana elevernas värld genom 

skönlitteratur och genom valet av böcker. Av samma skäl argumenterar Gamble (2013) för 

vikten av att lärare introducerar eleverna för böcker som har starka teman som exempelvis 

mobbning, även om eleverna ibland själva måste få välja böcker som intresserar dem.  

 

Läsning är en stor del av skolans vardag, men även i engelskundervisningen sker den oftast på 

svenska, trots att forskning visar att läsning i engelska på målspråket kan hjälpa till att 

utveckla exempelvis elevernas värderingar och deras fantasi. Sheila Feldmanis (2010) visar 

att den främsta anledningen till det är att lärare känner sig osäkra i engelska och därför istället 

håller sig till text- och övningsböcker, trots att forskning visar att alla elever inte lär sig på 

samma sätt och därmed behöver möta variation i undervisningen. I sin diskussion om 

barnlitteraturens roll i engelskundervisningen, menar Feldmanis (2010) att läsning på 

engelska kan hjälpa eleverna inte bara att förmedla fakta, utan framför allt att utveckla deras 

fantasi och ge dem redskap för att hantera olika situationer. Av detta skälet är alltså läsning 
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som sker på engelska ett bra verktyg för elevernas kunskapsutveckling i engelska, samtidigt 

som det gynnar värdegrundsarbetet.  

 

Den här uppsatsen har emellertid inte som avsikt att fokusera på engelsk språkfärdighet utan 

främst på litteraturdidaktik i relation till värdegrunden, alltså hur lärare kan använda sig av 

barnlitteratur i undervisningen. Att använda engelsk barnlitteratur i svenska skolor är förstås 

svårare, då den måste anpassas till språkförmågan, men eftersom barnlitteraturen kan 

användas på olika sätt under olika skolår borde inte engelsk barnlitteratur uteslutas. Feldmanis 

(2010) ger flera exempel på hur engelsk barnlitteratur skulle kunna användas redan i årskurs 

2. Läraren kan till exempel redan i lägre klasser ha tvåspråkig högläsning eller bokprat, där 

läraren ställer frågor på engelska och barnen får välja att svara på svenska eller engelska, 

vilket gör att eleverna får bekanta sig med det engelska språket från tidig ålder. Min 

undersökning är inte inriktad mot ett specifikt skolår, men går att tillämpa på yngre åldrar.   

 

Roald Dahls Charlie and the Chocolate Factory som jag valt att analysera i denna uppsats är 

som sagt populär bland barn, men den har ett komplicerat och ibland påhittat språk, 

exempelvis Willy Wonkas’s ”Whipple-Scrumptious Fudgemallow,” vilket kan göra det svårt 

för yngre elever att hänga med.  

 

Ideologi, normer och värderingar i barnlitteratur 

Barnlitteratur beskrivs ibland som mindre värd än litteratur skrivet för vuxna. Enligt Paul 

Tenngart (2012), docent i litteraturvetenskap, beskrivs oftast barnlitteratur som något som ger 

ett komiskt och lite löjligt intryck i förbifarten, men när man reflekterar kring barnlitteraturens 

betydelse inser man hur viktig den är för alla människors uppväxt. Barnlitteratur handlar i hög 

grad om relationen mellan vuxna och barn, men som Tenngart frågar sig, vad är det 

egentligen som sker när en vuxens fantasi ska anpassas till den värld som barnen lever i?  

 

Det finns till att börja med en obalans i makten mellan barnen som läsare och de vuxna som 

författare, utgivare och recensenter; de bestämmer ju vilka böcker och därmed vilka normer 

och värden som barnen kommer att möta (Sarland, 1999). Barnlitteratur kan alltså ses som en 

produkt av vad vuxna definierar som att vara barn, och deras syn på barnens plats i samhället. 

Även enligt barnboksförfattaren Annika Widholm (2012) är barnlitteratur sammankopplat 

med vilken syn vuxna har på barn. Böckerna som är skrivna av vuxna gör att barnen får möta 

vuxnas ideologiska dilemman, vilka kan beröra klasskillnader, könsroller och etnicitet– vilket 
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sedan barnen måste ta ställning till (Sarland, 1999). Även Åkerström (2012) beskriver 

värderingar som tätt sammansvetsade med samhällsklimat och individers plats i den sociala 

och kulturella hierarkin, vilket bidrar till att vuxnas värderingar av barnlitteratur ständigt är i 

förändring. Detta betyder att vuxnas värderingar av barnlitteratur står i relation till deras syn 

på barn och vad ett barn är. Att värdera barnlitteratur är dessutom i grunden något som 

människor inte kan undgå att göra. Därför är det viktigt att vara medveten om vilka 

samhälliga och kulturella faktorer som påverkar ens värderingar av barnlitteratur (Åkerström, 

2012). Det är alltså viktigt att ha läsarens värderingar i åtanke vid analys av barnlitteratur men 

även vilka värderingar som författaren har.  

 

Tenngart (2012) ställer frågan om barnlitteratur kan vara ett sätt för författarna att ifrågasätta 

de normer och värden som samhället är uppbyggt på, lika mycket som det är ett sätt att lära 

barnen att passa in i samhället. Barn ska egentligen inte ses som mindre intelligenta än vuxna, 

utan de tänker annorlunda i förhållande till vuxna (Widholm, 2012). Detta betyder också att 

barn kan ta till sig litteratur på sitt eget sätt. De värderingar som en elev har i bagaget kan bli 

ifrågasatt, förstärkas, förfinas eller förkastas i mötet med barnlitteratur. Därmed kan 

barnlitteratur inbjuda till diskussion kring värderingar mellan lärare och elever. Som Tenngart 

(2012) uttrycker det är barnlitteratur väldigt viktig: ”Nothing is more serious than children’s 

books!...Because they make us what we are!” (Paul Tenngart, 2012. s. 23). Ett barns 

förståelse av en litterär text är mer än en process att lära sig läsa, skriva och förbättra sitt 

ordförråd. Det är även en viktig kognitiv och emotionell process, det vill säga en tänkande 

och kännande process. Unga läsare söker efter en moralisk ordning när de läser, vilket 

Gamble (2013) hävdar bygger på att barn vill att den sociala ordningen är konsekvent, med 

belöning för och bestraffning av de goda respektive onda karaktärerna. Barnlitteratur kan med 

andra ord provocera och stimulera till debatt. 

 

All barnlitteratur innehåller egna värderingar. Genom val av subjekt, berättarperspektiv och 

språk skapar författaren sin egen värld, vilken, såsom Gamble (2013) betonar, speglar 

författarens kulturperspektiv. Den term som Gamble använder för att beskriva bokens 

värderingar är ideologi. All litteratur innehåller ideologi och det finns ingen representation av 

verkligheten som är fri från en författarens ideologi (Kärrholm, 2012). Ideologi kan 

förekomma i barnlitteratur på tre sätt, enligt Gamble (2013). ”Explicit ideologi” är när 

författaren tydligt rekommenderar och främjar sina värderingar, politiskt, socialt och 

moraliskt. ”Implicit ideologi” är när författaren antar att vissa värderingar är normen. 
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”Dominant kultur/ideologi” är den tredje aspekten, vilken Gamble förklarar som att alla 

författare befinner sig inom en viss kultur vid en viss tidpunkt och plats, och därmed är även 

deras böcker en produkt av den värld som författaren lever i. De implicita och explicita 

värderingarna bygger på författarens dominanta kultur. Man kan säga att en boks explicita och 

implicita ideologi är en del av författarens värld. Ett exempel är att Roald Dahl var kristen. 

Hans ideologi bygger alltså på religiösa värderingar, och därmed kan man anta att den 

ideologi som framträder i hans böcker grundar sig på religiösa värderingar. Eftersom 

värderingar i den dominanta kulturen i samhället hela tiden skiftar, kan man tydligare se en 

boks explicita och implicita ideologi om den läses flera år efter att den skrivits. Eftersom 

förändringar i samhället sker sakta märks de ibland först när man tittar tillbaka med några års 

perspektiv (Åkerström, 2012). 
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Analys 

Först kommer värderingar i läroplan och kursplan att jämföras. Efter diskussionsdelen av 

läroplanens värdegrund följer en analys av Charlie and the Chocolate Factory. Sedan 

analyseras bokens explicita och implicita ideologi. Efter detta analyseras varje karaktär för 

sig, med fokus på deras egenskaper och deras öden. Slutligen undersöks hur barnkaraktärerna 

och deras föräldrar förhåller sig till varandra.  

 

Värdegrunden i läro- och kursplan 

Den amerikanske filosofen John Deweys arbete har som bekant haft stort inflytande över 

demokratins roll i dagens skola, och en del av hans arbete berör normer. Bland annat visar 

Dewey (1999) att samhället fortlevande är beroende av en ständig process där överföring av 

värderingar pågår. Detta sker genom att vårt sätt att handla, tänka och känna förmedlas från 

de äldre till de yngre. Med andra ord kan eleverna lära sig värderingar från den äldre 

generationen under sin skolgång. Deweys inflytande på den svenska läroplanen kan ses i Lgr 

11 som fastställer att värden har lika stor betydelse för elevers skolgång som kunskaper: 

”Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen 

inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden.” Vi 

kan se att läroplanen förutsätter att arbete med värderingar ska ingå i alla aktiviteter. 

Samtidigt kan det noteras att detta inte alltid sker, bland annat eftersom läroplanerna tolkas av 

lärare på olika sätt, som Norberg (2001) konstaterar i en diskussion om grundläggande 

värderingar i den svenska skolan. Det antyder att kursplanens mål är mer tolkningsbara än vad 

Lgr 11 generella del är.  

 

Av de övergripande mål som skolan ska lära ut, under rubriken ”normer och värden”, belyses 

två mål i denna uppsats: ”Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till 

inlevelse.”  Eleverna ska alltså respektera andra människors egenvärde, kunna leva sig in i 

och förstå andra människors situationer, och utveckla en vilja att handla också med deras 

bästa för ögonen. Med andra ord ska alla som arbetar inom skolväsendet respektera varje 

människas egenvärde och fostra eleverna till rättskänsla, generositet, tolerans och förståelse 

för andra människor (Skolverket, 2011). Det är lärarens roll att diskutera med eleverna och 

berätta om olika värderingar.  
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Skolans värdegrund uttrycker också att eleverna ska få ett internationellt perspektiv. Det 

betyder att eleverna ska kunna koppla sin verklighet till ett globalt sammanhang och utveckla 

en förståelse för olika kulturer. Det internationella perspektivet kommer förstås naturligt in i 

engelskundervisningen. Engelska talas i många länder och har under senare tid blivit en del av 

det svenska samhällets vardag, på grund av datorer, tv-program, osv. Men alla länder har 

olika kulturer och därmed olika värderingar. Detta är uttryckt i det centrala innehållet i 

kursplanen för engelska: ”Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där 

engelska används.” Med kulturer följer även värderingar, även om de är underförstådda. Det 

finns också ett tolkningsutrymme, och ett val om läraren ska inkludera värderingar när 

eleverna ska lära sig om andra kultur. 

 

Dagens samhälle är influerat av många olika kulturer, och såsom Norberg (2001) påpekar är 

det ett problem att skolan grundar sig i västerländska och kristna värderingar. Eftersom skolan 

är en plats som för samman människor från skilda världar, och är mångkulturell, blir 

människor med andra religioner och från andra länder ibland uteslutna. Det är ju i skolan som 

eleverna har chans till att möta människor från olika kulturer och med olika värderingar 

(Zackari & Modigh, 2000). Olika kulturer måste få synas i skolan; engelskundervisningen är 

ett bra tillfälle för eleverna att möta kulturer där engelska talas, och även barnlitteratur i 

engelskundervisning är ett tillfälle till internationelltutblick.  

 

Skolans värdegrundsmål uttrycks i den engelska kursplanen i två av målen för det centrala 

innehållet för årskurs 1-3, nämligen under rubriken ””Intressen, personer och platser samt i 

”vardagsliv och levnadsvillkor”: ”Generellt är det betydelsefullt att eleverna kan relatera det 

som behandlas i undervisningen till sin egen verklighet.” I detta sammanhang skulle 

undervisning om kulturer och värderingar kunna handla om den verklighet som finns runt 

eleverna, som familj, kamrater och relationer på skolgården. Detta innehåll har inte uttalat 

med värderingar att göra, utan beror på hur läraren tolkar dem. Det gör det möjligt att 

diskutera värderingar och kultur kring familjer, men det uppmuntrar även till att ha lektioner 

som berör exempelvis hur man är en bra kamrat.. 

 

Det är förstås lärarens ansvar att introducera olika kulturer och värderingar, men det är 

emellertid ingen lätt uppgift. Såsom Dewey påpekar är moral inte begränsat till en lista med 

definitivt avgränsade handlingar utan handlar om allt som utgör relationer till andra 

människor. Sammanfattningsvis har vi sett att kursplanens innehåll och mål inte är identiska 
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med läroplanens värdegrundsmål. Men kursplanens mål är tolkningsbara och gör det möjligt 

att inkludera värdegrundsarbete. Det gäller för läraren att hitta vägar till att reflektera kring 

värden, och det är just det här barnlitteratur kan medverka till. 

 

Normer och värderingar i Roald Dahls Charlie and the Chocolate Factory 

Värderingar är kulturellt bestämda och därför kan det vara av intresse att få en överblick över 

vem författaren Roald Dahl är. Roald Dahl (1916 – 1990)1 föddes i Wales. Under 1930 talet, 

medan Dahl jobbade för Shell, fick han resa och jobba i Afrika. När andra världskriget bröt ut 

värvades han till the Royal Air Force, enbart 23 år gammal. På grund av skador från en 

flygkrasch som skedde år 1940, återvände Roald Dahl till England 1941. 5 år senare 

publicerades Roald Dahls första samling av noveller, men det var först 1961 hans första 

barnbok publicerades: James and the Giant Peach. Sedan följde Charlie and the Chocolate 

Factory år 1964. Berättelsen om Charlie är kanske Roald Dahls mest kända bok, som sålts i 

över 20 miljoner kopior över hela världen och översatts till 55 olika språk. Boken har sedan 

den publicerades 1964 blivit filmatiserad två gånger. Roald Dahl har sedan dess publicerat 

många verk som blivit klassiker inom barnlitteraturen, bland annat har han skrivit: Fantastic 

Mr. Fox, The BFG, The Witches och Matilda. Många av hans verk har precis som Charlie and 

the Chocolate Factory blivit film, den senaste The BFG har premiär sommaren 2016, vilket 

betyder att Roald Dahl fortfarande har inflytande på barnkultur, även efter sin död.  

 

Som vi har sett skapar författaren meningen i texten genom val av subjekt, berättare, 

perspektiv och språk, och värderingarna är ofta i form av implicit ideologi och dominant 

kultur (Gamble, 2013). Detta betyder att Charlie and the Chocolate Factory, som först 

publicerades 1964, är påverkad av det samhälle som Roald Dahl levde i, de traditioner som 

han växte upp med och de händelser som han gick igenom, det som kallas dominant kultur.  

Det som Gamble (2013) benämner som explicit ideologi syns kanske främst i Dahls starka 

kritik mot televisionen: 

The most important thing we’ve learned, 

So far as children are concerned, 

Is never, NEVER, NEVER let  

                                                
1 All fakta om Roald Dahl och hans verk är hämtat från roalddahl.com som även hänvisar till 
hans biografi Going Solo. 
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Them near your television set -  

Or better still, just don’t install  

That idiotic thing at all. 

(Roald Dahl 1964 s.137) 

Samma sång uttrycker att läsa böcker är vad barn borde göra istället. Här är det tydligt att 

Dahl föredrar det ena över det andra, och man kan anta att det delvis är för att TV var ett 

relativt nytt medium på 60-talet och att vuxna var rädda för det negativa inflytande mediet 

kunde ha på barn. 

En implicit ideologi eller norm i Charlie and the Chocolate Factory är framför allt hur en 

familjekonstellation ser ut. Alla familjer som finns i boken är uppbyggda med en mor, en far 

och antagligen enbart ett barn, eftersom inga syskon nämns, alltså kärnfamiljer. I dagens 

samhälle kan familjer dock se ut på många olika sätt. Det är inte ofta familjer ser ut enligt den 

norm som Roald Dahl implicit antar. Hade boken skrivits i dag hade de olika familjerna 

antagligen varit uppbyggda på olika vis, exempelvis bara en far eller mor. 

 

Det är meningen att läsaren med hjälp av beskrivningen av barnens utseende ska kunna tolka 

karaktärernas personlighet, vilket jag återkommer till i analysen, men deras nationalitet 

beskrivs inte. Läsaren kan inte veta var barnen kommer ifrån, vilket betyder att eleverna inte 

kan uppfatta några etniska fördomar, även om alla barnen i illustrationerna är karakteristiskt 

europeiska till utseendet. Detta tyder på att det europeiska utseendet är ett uttryck för den 

dominanta kulturen. Jag utgår ifrån att Roald Dahl godkände illustratörens arbete och därmed 

också godkände barnens typiska europeiska utseende.  

 

Karaktärernas egenskaper är vanliga och reflekterar sådana som de flesta personer har, men 

de har förstärkts. Bokens intrig straffar karaktärerna för deras förstärkta negativa egenskaper. 

Eftersom Dahl gärna överdriver karaktärernas egenskaper är det lätt för barn som läser boken 

att favorisera vissa karaktärer mer än andra. Det finns en karaktär som visar vilka värderingar 

som boken och författaren förespråkar, och det är förstås Charlie Bucket, vilket jag 

återkommer till senare i analysen. 

 

Roald Dahl skriver på ett humoristiskt sätt men med inslag av grymhet. Detta syns genom de 

öden som barnkaraktärerna blir utsatta för. Alla barnen, exklusive Charlie, råkar ut för något 
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ohyggligt för att de beter sig på ett sätt som en vuxen inte accepterar, som exempelvis Mike 

Teavee som upplöses i miljontals bitar för att sedan återuppstå i en mindre skala. Sedan måste 

han sträckas i en maskin. I den del av berättelsen som utspelar sig i Wonkas chokladfabrik, 

blir det tydligt att det är egenskaperna som är i fokus, och om en barnkaraktär uppvisar en 

negativ egenskap så förlorar han eller hon ´tävlingen´. Värderingarna som författaren Roald 

Dahl uttrycker i boken kan därför enklast definieras genom att granska de egenskaper som 

bokens karaktärer besitter.  

 

Ett exempel på ett karaktärsdrag som straffar sig är att nästan alla barnkaraktärer är orimligt 

bortskämda. Att skämma bort sitt barn kan vara ett sätt att belöna när barnet gjort något bra, 

men det kan förstås gå till överdrift. Veruca Salt är en barnkaraktär som bäst visar hur att vara 

bortskämd straffar sig. Detta kommer att påvisas senare i analysen och föräldrarnas roll 

kommer också att belysas. 

 

Huvudkaraktären i berättelsen, Charlie Bucket, har en stor men fattig familj. Charlie framstår 

som vänlig och rättvis, bland annat eftersom det tidigt framgår att han är vänlig mot äldre. 

Detta visar sig bland annat i hur han agerar mot sina gamla far- och morföräldrar. När han 

exempelvis får den efterlängtade chokladen på sin födelsedag, är han villig att dela med sig av 

den: ”’Charlie looked up. Four kind old faces were watching him intently from the bed. He 

smiled at them… [He] picked up the candy bar and held it out to his mother, and said `Here 

Mother, have a bit. We’ll share it. I want everybody to taste it” (Dahl, s.29). Detta visar både 

ödmjukhet och generositet, vilket är två egenskaper som stämmer väl överens med skolans 

värdegrundsmål att förstå andra människor och handla med deras bästa för ögonen. 

Andra karaktärsdrag som Charlie uppvisar är att han är försiktig och inte har problem med att 

följa givna regler: ”Charlie Bucket! Cried Mr. Wonka. `You take it! Reach out and grab it! ´ 

Charlie put out his hand and touched the screen…” (Dahl, s.129). Citatet visar på både 

försiktighet och att han utan att ifrågasätta en vuxens instruktioner, följer dem. Här kan man 

jämföra med våra ideal att barnen ska lära sig reflektera och argumentera, vilket återspeglas i 

Lgr 11: ”Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta 

och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ.” Därmed går det att 

diskutera om Charlie är den elev som lärare förr ansåg vara en ”perfekt elev” eller om det är 

en elev som passar i dagens samhälle. Detta kommer att diskuteras i nästa avsnitt.  
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Det är uppenbart att Charlie själv är den goda karaktären i boken. En del av hans – enligt 

boken – goda karaktärsdrag är alltså att lyssna till vuxna och följa givna regler. Poängen med 

Willy Wonka’s belöning till Charlie är således att han ska kunna föra Wonkas värderingar 

vidare. När Willy Wonka förklarar varför Charlie vann, säger han:  

A grownup won’t listen to me; he won’t learn. He will try to do things his own 

way and not mine. So I have to have a child. I want a good sensible loving child, 

one to whom I can tell all my most precious candy-making secrets - while I am 

still alive. (Dahl, s.151) 

Det här kan avspegla bokens bild av det ideala barnet: att de går att forma till något som 

passar samhället eller, i det här fallet, Wonka och hans fabrik. Detta påvisar det som Widholm 

(2012) lyfter fram, att vuxnas syn på barn har stor roll i barnlitteratur.  

 

Willy Wonka är emellertid en mångfacetterad karaktär som uppvisar många motsatta 

egenskaper. Som regel är han energisk och nästan barnslig: ”[his]…whole face was alight 

with fun and laughter.” ( Dahl, s.57). Wonka beskrivs som en barnslig karaktär med glädje 

och lust, vilket även syns när han beskrivs som full av liv: “How quick and sharp and full of 

life!... he was like a squirrel in the quickness of his movements, like a quick clever old 

squirrel from the park” (Dahl, s.58). Det är inte förvånade att Dahl väljer att framställa Wonka 

liknande en ekorre, eftersom det är djur som oftast beskrivs som hyperaktiva och nyfikna.  

 

Stundtals syns dock en annan sida av Wonka; han kan vara oförskämd, stöddig och skryter 

gärna om fabriken, vilket bevisas redan när de vinnande barnen möter Willy Wonka för första 

gången; ”You do have an interesting name, don’t you? I always thought that a veruca was a 

sort of wart that you got on the sole of your foot!” ( Dahl, s.58). Här ser vi hur oförskämd 

Wonka kan vara, utan att rakt ut förolämpa henne. Han skryter också gärna om sin fabrik: 

“[About the Chocolate Room] … And so beautiful! I insist upon my rooms being beautiful! I 

can’t abide ugliness in factories” (Dahl, s. 63). Men förutom att han skryter, kan denna replik 

även förklara varför det endast är Charlie kvar i slutet. ”Ugliness” kan även syfta på dåliga 

karaktärsdrag, exempelvis girighet och frosseri, som de andra barnen besitter.  
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Augustus Gloop, Det första barnet som hittar the golden ticket 2, representerar framför allt 

glupskhet, vilket är en egenskap som bestraffas av bokens intrig. Han beskrivs som oerhört 

tjock med giriga och glupska ögon, vars hobby är att äta. I sin hemstad hyllas han som hjälte 

och han har väldigt stolta föräldrar: ”We’re just as proud as can be!”(Dahl, s.22). Emellertid 

kan deras stolthet bidra till att Augustus tror han kan göra hur han vill, för han kan inte fela i 

sina föräldrars ögon. Han är även det första barnet som får lämna fabriken eftersom han på 

grund av sin glupskhet väljer att prova chokladfloden, trots att både Wonka och hans föräldrar 

skriker att han ska sluta: “But Augustus was deaf to everything except the call of his 

enormous stomach” (Dahl, s.72). Augustus är det barn som läsaren får göra sig bekant med 

minst, men i Oompa-Loompas sång om honom får man en klarare bild av hur Dahl vill skildra 

Augustus:  

How long could we allow this beast 

To gorge and guzzle, feed and feast 

On everything he wanted to?...  

But this revolting boy, of course,  

Was so unutterably vile, 

So greedy, foul, and infantile… 

(Dahl, s.78-79)  

I sången av Oompa- Loomperna efter Augustus fall ner i chokladfloden, poängteras Augustus 

negativa egenskaper som barnslig, girig och glupsk och hur dessa dåliga egenskaper blir hans 

fall. Vuxenkaraktärer är också ibland barnsliga; som vi sett beskrivs både Wonka och 

Augustus med karaktärsdraget barnslig, men i Wonkas fall har det en positiv klang medan hos 

Augustus är det negativt. Vi kan konstatera att en egenskap inte behöver vara enbart positiv 

eller negativ, utan personens övriga egenskaper påverkar hur ett karaktärsdrag upplevs.  

  

Veruca är även hon girig, men hennes självcentrering är också ett framträdande drag. Hon är 

helt enkelt tvungen att ha en golden ticket: ”as soon as my little girl told me that she simply 

had to have one of those Golden Tickets…”(Dahl, s.24). Veruca Salt är oerhört bortskämd 

och när hon inte får som hon vill, får hon vredesutbrott: ”My little Veruca got more and more 

upset each day, and every day I went home she would scream `Where’s my Golden Ticket! I 

                                                
2 Golden tickets är biljetter som tillåter fem barn att besöka Willy Wonkas fabrik. Biljetterna 

var tryckta på tunt gyllene papper och gömda under Wonkas chokladkakors ordinarie omslag. 

Chokladkakorna med de gyllene biljetterna kunde dyka upp varsomhelst i världen.  
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want my Golden Ticket! ´ And then she would lie for hours on the floor, kicking and yelling 

in the most disturbing way” (Dahl, s.24-25). Veruca är alltså inget bra exempel på en person 

som respekterar andra människors egenvärde och lever sig in i och förstår andra människors 

situationer. Veruca tänker enbart vad som gör henne glad och kan inte förstå ens hur hennes 

föräldrar gör allt för henne. I Willy Wonkas fabrik vill hon ha allt; är det inte en Oompa-

Loompa så är det en båt gjord av rosa godis och till sist en av ekorrarna som jobbar för 

Wonka: ” I want you to buy me a big pink boiled-sweet boat exactly like Mr. Wonka’s! And I 

want lots of Oompa-Loompas to row me about, and I want a chocolate river and I want… I 

want …” (Dahl, s.83). Det är girigheten som blir hennes fall, men som Oompa-Loomperna 

sjunger: 

Be wondering -is it really right  

That every single bit of blame 

And all scolding and the shame  

Should fall upon Veruca Salt?  

Is she the only one at fault?  

For thought she’s spoiled, and dreadfully so,  

A girl can’t spoil herself, you know. 

(Dahl, s.117)  

Det som poängteras här att det är föräldrarna som felar i uppfostringen. Veruca har formats av 

sin uppfostran och beter sig i den mån som varit tillåtet av hennes föräldrar. 

 

Violet starkaste karaktärsdrag är att hon är tävlingsinriktad och stolt. Hon är den 

snabbpratande och tuggummiälskande Violet Beauregarde: ”She was talking very fast and 

very loudly to everyone, but it was not easy to hear all that she said because she was chewing 

so ferociously upon a piece of gum” (Dahl, s.31). Hon framstår som tävlingsinriktad, 

bestämd, oförskämd och väldigt stolt speciellt över sitt tuggummi tuggande: “[About her 

record piece of gum] … It’s beaten the record held by my best friend, Miss Cornelia 

Prinzmetel. And was she mad! It’s my most treasured possession now” (Dahl, s.31). Att vara 

tävlingsinriktad kan visserligen vara bra, men det är att hon är skryter om sitt elaka bus som 

kan göra att hon är svår att tycka om: “I used to change my gum once a day… Because I liked 

sticking the gooey piece that I’d just finished with on one of the elevator buttons” (Dahl, 

s.32). Men det är hennes tuggummivanor som gör att Violet får lämna fabriken:  
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I want the gum! Violet said obstinately… I would rather you didn’t take it, Mr. 

Wonka told her gently. You see I haven’t got it I quite right I yet. There is still 

one or two things. `Oh to heck with that! ´ Said Violet…  (Dahl, s.95)  

Det kanske var hennes beroende som fick henne att ta tuggummit men hennes 

personlighetsdrag att vara oförskämd och bestämd är nog lika stora bovar i dramat.  

 

Som tidigare nämnt har Roald Dahl starka åsikter om TV, vilket bäst syns i karaktären Mike 

Teavee och hans öde. Mike Teavee är besatt av tv:n och samlar på leksakspistoler: ”Mike 

Teavee himself had no less than eighteen toy pistols of various sizes hanging from belts 

around his body ”(Dahl, s.33). Han är lätt irriterad och tycker inte om människor, om de inte 

är gangsters i hans tv-program: ”Can’t you fools see I’m watching television? He said angrily, 

I wish you wouldn’t interrupt” (Dahl, s.33). Detta tyder på att han är bestämd och ska ha det 

på sitt sätt. Mike är också dumdristig och inte eftertänksam: “Stop! Come back! You’ll be 

turned into a million tiny pieces! But there was no stopping Mike Teavee now. The crazy boy 

rushed on…” (Dahl, s.130). Precis som de andra barnen visar Mike inte respekt för vuxna. I 

Oompa-Loompernas sång beskriver Roald Dahl hur det är Mikes beroende av TV som blir 

hans fall. De sjunger: 

They sit and stare and stare and sit, 

Until they’re hypnotized by it… 

We’ll say it very loud and slow:  

THEY… USED… TO… READ! 

(Dahl,  s.139-140)  

Roald Dahl menar sarkastiskt att TV gör barn blinda så att de inte längre kan använda sin 

fantasi, och lösningen är enligt bokens explicita ideologi att de borde läsa böcker istället. 

 

Roald Dahl framställer oftast vuxna i negativt ljus och Charlie and the Chocolate Factory är 

inget undantag. Ett exempel på hur föräldrar framställs negativt är Violet Beauregarde och 

hennes mammas förhållande: ”[Violet about her mom]… And who’s she to criticize, anyway, 

because if you ask me, I’d say that her jaws are going up and down almost as much as mine 

are just from yelling at me every minute of the day” (Dahl, s.31). Deras relation är den enda 

där föräldrarna inte låter barnen göra exakt vad de vill, för till skillnad från Violets mamma så 

tillåts Veruca, Augustus och Mike att göra exakt vad de vill. Det betyder inte att hon inte är 

bortskämd, precis som de andra tre, men i Verucas fall verkar föräldrarna tro att de kan köpa 

hennes lycka och kärlek. Grandpa Joe säger om Veruca: “And no good can ever come from 
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spoiling a child like that, Charlie, you mark my words” (Dahl, s.26). Med hjälp av Veruca 

Salts uppfostran kan eleverna lära sig att även om man kan få allt som man önskar sig, 

betyder inte det att det alltid gör en lycklig. 

 

Föräldrarna till Augustus är blinda för vad hans ätande gör med honom. Enligt mamman 

skulle han aldrig äta så mycket om han inte behövde det: ”He wouldn’t go on eating like he 

does unless he needed nourishment would he?” (Dahl, s. 22) Mikes föräldrar bryr sig om 

honom och är oroliga som vilken annan förälder som helst men de är inte stränga utan låter 

Mike komma undan med det mesta. Mr Teavee säger till Mike om TV: ”Never again!  … I’m 

throwing the television out the window the moment we get home” (Dahl, s.134). Det är först i 

slutet av Charlie and the Chocolate Factory som Mikes föräldrar är bestämda, antagligen för 

att det är först då som de förstår att ibland behöver man vara sträng.  

 

Charlies föräldrar håller däremot på regler och Roald Dahl porträtterar dem som vänliga: Mrs. 

Bucket säger till Charlie: ”Charlie dear… it’s time for bed. That’s enough for tonight. But 

mother I must hear… Tomorrow, my darling… ” (Dahl, s.14-15). Mrs. Bucket är den enda 

karaktären i boken som tilltalar sitt barn med kärleksfulla smeknamn, vilket naturligtvis inte 

betyder att de andra inte älskar sina barn, men det ger en bild av en kärleksfull mor. 
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Diskussion 

I följande avsnitt kommer jag att diskutera om Charlie and the Chocolate Factory har 

värderingar som återspeglar skolans värdegrundsmål som de kommer till uttryck i både 

läroplan i kursplan. Därefter kommer jag att diskutera hur Roald Dahls Charlie and the 

Chocolate Factory kan användas för att kombinera värdegrundsarbete med 

engelskundervisningen. 
 
Som analysen av värdegrunden i läro- och kursplan visar, finns målet att ge elever ett 

internationellt perspektiv avspeglat i engelskämnets centrala innehåll, att eleverna ska få 

kunskaper om hur människor lever i engelskspråkiga områden. Det är emellertid svårt att med 

hjälp av Charlie and the Chocolate Factory tala om hur människor lever i områden där 

engelska används. Trots att boken är skriven av en engelsk författare, med för tiden ganska 

typisk – dominant -ideologi, så beskrivs inte karaktärerna som engelska, och de lever inte som 

typiska engelska barn. Däremot går det att diskutera vilka ideologiska aspekter som är 

tidstypiska och vilka som är grundade i författarens egen övertygelse. Ett exempel är Roald 

Dahls syn på TV. Mike Teavee och hans öde gör det möjligt att undersöka, i samtal med 

eleverna, om det finns något liknande medium i dag som får kritik. Detta är ett sätt att bjuda 

in eleverna till en diskussion som berör deras liv och intressen.  

 

Men Roald Dahls Charlie and the Chocolate Factory kan även låta eleverna möta andra 

människors situationer genom att eleverna får stifta bekantskap med barnens olika 

förhållanden till sina föräldrar. I analysen framkommer det att bokens norm för hur familjer 

ser ut är kärnfamiljer med en mor och en far samt ett barn. I dagens samhälle har familj en 

bredare och mer varierad betydelse som inbegriper bland annat skilda och/eller samkönade 

föräldrar. Med hjälp av bokens olika familjer kan man diskutera tillsammans med elever att 

familjer har olika kulturer och är uppbyggd på olika sätt, vilket lever upp till den engelska 

kursplanens mål; Intressen, personer och platser samt vardagsliv och levnadsvillkor, eftersom 

diskussionen skulle kunna behandla elevernas egna familjer och utmana deras syn på hur 

familjer ska se ut.  

 

I Charlie and the Chocolate Factory finns det fyra karaktärer som är bortskämda, med 

varierade negativa karaktärsdrag som girighet, glupskhet, oförskämda, och självcentrering, 

men bara en barnkaraktär visar upp motsvarande goda egenskaper. Det är de fyras negativa 

karaktärsdrag som fördömer dem till grymma öden. Men är det barnens fel att de beter sig 
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som de gör eller är det föräldrarnas? Enligt Roald Dahl negativa syn på vuxna går det att 

istället skylla föräldrarna för barnens beteende. Så borde inte även föräldrarna straffas för 

barnens beteende i Charlie and the Chocolate factory? I viss mån blir de straffade, tydligaste 

blir det med Veruca Salts föräldrar som, precis som sin dotter, faller ner i sopnedkastet. Det 

går att säga att det är barnens fel att det går som det gör dem, men som Gamble säger; ”… 

children have the capacity for good and evil but it is adults who set the example.” (Gamble, 

s.114 ) 

 

När det gäller huvudkaraktären, Charlie Bucket, så är han en vanlig kille med karaktärsdrag 

som de flesta personer besitter, vilket gör att barnläsaren kan relatera till honom. Genom att 

eleverna kan identifiera sig med huvudkaraktären kan de få empati och leva sig in i 

karaktären, vilket kan skapa förståelse för andra människors situationer. Anledning till att 

Charlie är den karaktär som elever kan relatera till är för att han inte har några direkta 

egenskaper som sticker ut. Han är inte hjälte på grund av att han fysiskt eller psykiskt har 

originella karaktärsdrag (Sarland, 1999). Det är snarare händelserna i berättelsen som gör 

honom till hjälten. 

 

Som vi sett finns det värderingar i Charlie and the Chocolate Factory som överensstämmer 

med mål ur den svenska skolans värdegrund. Exempelvis synliggörs egenskaperna ödmjukhet 

och generositet, som stämmer väl med målet att kunna förstå och kunna behandla andra 

människor med vördnad. Däremot går det att diskutera om Charlie är den elev som lärare förr 

ansåg vara en ”perfekt elev”. Med samhällets förändring har normen för en ”perfekt elev” 

förändrats, och bokens barnkaraktärers olika egenskaper, både de positiva och negativa, gör 

det därför möjligt att diskutera med elever vilka egenskaper som är bra eller dåliga. 

 

Precis som barnlitteratur kan ses som ett medel för att forma barn efter vuxnas normer, kan 

Wonkas idé om att ett barn ska ärva fabriken vara för att barnet ska kunna formas efter hans 

värderingar. Analysen visar att Wonka söker ett barn som kan lära sig att sköta fabriken på 

hans eget sätt. Han vill alltså ha ett barn som lyder och är förnuftigt, istället för en vuxen som 

är fast i sina egna värderingar och sätt att tänka. Wonka menar även att vuxna inte har samma 

förmåga till fantasi och kreativitet som barn. Både Åkerström (2012) och Widholm (2012) 

diskuterar vuxnas normer i barnlitteratur, men även hur maktförhållandet mellan barn och 

vuxna är i obalans. Trots att Roald Dahl gärna ställer sig på barnens sida, som vi sett i 
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analysen ovan, så är det i boken en vuxen som beslutar vilka normer som accepteras i Wonkas 

fabrik, och dessa normer avgör barnens öde i tävlingen. 

 

Diskussionen visar att Roald Dahls Charlie and the Chocolate Factory kan användas i 

undervisningen av fundamentala värderingar i engelskämnet. Det är inte för att boken ifråga 

visar exakt samma värderingar som läroplanen förespråkar, men för att det går att utgå från 

bokens normer och värderingar för att visa på förändringar i samhället. Att läsa Dahls bok kan 

därför lägga grunden för en diskussion med eleverna kring värderingar. Det är både bokens 

explicita och implicita ideologi som gör det möjligt att med eleverna diskutera förändringar i 

samhället.  

 

För att kunna inkludera värdegrundsmål i engelskundervisningen behöver lärare ha i åtanke 

att värdegrundsarbete är lika viktigt som elevernas kunskapsutveckling. Det är förstås 

frestande, om man som lärare känner sig osäker på engelska, att följa ett läromedel till punkt 

och pricka. Men att inkludera barnlitteratur gör det lättare att inkludera värdegrundsarbete i 

undervisning. Men det är viktigt att tänka på vilka värderingar och vilken ideologi som finns 

avspeglad i barnlitteraturen.  

 

Barnlitteratur är viktig för människors uppväxt, men vi måste komma ihåg att barnlitteratur 

handlar i hög grad om relationer mellan barn och vuxna. De normer och värderingar som 

finns i barnlitteratur är en produkt av vuxnas syn på barn. Man ska emellertid inte välja bort 

en bok på grund av de värderingar och normer den uttrycker, utan alla värderingar, vare sig de 

passar dagens samhälle eller inte, kan användas för samtal med eleverna. Roald Dahls bok 

Charlie and the Chocolate Factory stämmer inte perfekt med de normer och värderingar som 

prioriteras i dagens skola och samhälle. Däremot finns det aspekter av boken som är 

användbara i undervisningen.  

 

Hur lärare väljer att arbeta med boken på engelska lektionerna kan variera. Att antingen ha 

högläsning enbart på engelska eller tvåspråkighögläsning är två varianter i klasser för längre 

åldrar. Högläsning på målspråket är ett bra sätt att introducera engelska för eleverna och har 

visats av forskning främja elevernas förståelse av språket. Exempelvis påvisade Feldmanis 

(2010) studie detta. Boken är därmed inte enligt mig menad att läsas av eleverna, utan av 

lärare. 
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Avslutning 

Alla människor påverkas av de karaktärer de möter i litteraturen. Berättelser har stor betydelse 

för eleverna, delvis för att deras förståelse för komplexa mänskliga beteenden kan öka men 

också för att barnlitteratur kan inbjuda, provocera och stimulera elevers fantasi och verklighet. 

Därmed är barnlitteratur ett kraftigt verktyg i elevers utbildning, speciellt för att utmana deras 

värderingar. För att inkludera barnlitteratur i engelskundervisningen kan tvåspråkig 

högläsning och bokprat vara två metoder, som Feldmanis (2010) förespråkar. 

 

Med bakgrund i värderingar i barnlitteratur har vi sett att vilka värderingar som eleverna 

möter i barnlitteratur bestäms av vuxna. Det finns en obalans mellan vuxna och barn eftersom 

det är vuxna som författar, publicerar och recenserar böckerna innan barnen kommer i kontakt 

med dem. Barnlitteratur ses alltså som en produkt av vad vuxna definierar som att vara barn 

och barnens plats i samhället. Barnlitteratur kan skapa, bekräfta och sprida tankemönster som 

eleverna inte annars hade mött, att läsa och förstå litteratur är därför viktigt inte bara för att 

lära sig läsa och skriva. Genom litteraturen får ju eleverna chansen att sätta sig in i andra 

personers perspektiv på världen. Det är viktigt att vara medveten som läsare om sina egna 

värderingar och de som författaren har, om man ska undersöka värderingar i barnlitteratur. Ett 

sätt att se en författares värderingar är att undersöka vilken ideologi som boken förespråkar, 

både explicit, implicit och den dominanta kultur som författaren lever/levde i. 

 

Av analysen av värdegrundsmål i läro- och kursplan framgår det att värderingar och 

kunskaper har lika stor betydelse för elevernas skolgång och ska ingå i alla aktiviteter. 

Någonting som inte alltid sker eftersom lärare tolkar läroplanen olika. Skolan ska fostra 

eleverna till rättskänsla, generositet, tolerans och förståelse men även bidra till att eleverna får 

ett internationellt perspektiv. Engelskundervisningen är ett tillfälle för eleverna att möta 

kulturer där engelska pratas men också för att skapa förståelse för olika människors 

värderingar och kulturer även utanför engelskspråkiga områden. Det centrala innehållet för 

årskurs 1-3  går att tolkas på olika sätt. Exempelvis kan vardagsliv och levnadsvillkor handla 

om att lära eleverna ord som handlar om deras verklighet som familj och vänner, men det kan 

även tolkas som att de ska lära sig olika familjekonstellationer och hur man är en god vän.  
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Vi har sett att Charlie and the Chocolate Factory är påverkad av författarens ideologi, vilket 

betyder att den är påverkad av det samhälle som Roald Dahl levde i, men också av de 

värderingar han ansåg viktiga. Ett exempel i analysen av värderingar i boken är normen för 

hur familjer ser ut. Bokens implicit norm är att alla familjer är kärnfamiljer med en mor, en 

far och ett barn, medan i dagens samhälle finns många olika familjer. 

 

I analysen av Roald Dahls karaktärer ser vi att han gärna överdriver sina karaktärernas 

egenskaper, vilket gör att det är enkelt att se vilka karaktärsdrag som han anser bra och dåliga. 

Detta eftersom Dahl straffar de barnkaraktärer som har egenskaper han inte tycker är värdiga. 

Som exempel anses Charlie vänlig, rättvis och förnuftig medan de andra fyra 

barnkaraktärerna beskrivs med egenskaper såsom glupsk, självcentrisk, tävlingsinriktad och 

dumdristig. Men även de vuxna ställs i dåligt ljus; Wonka beskrivs stundtals som oförskämd, 

stöddig och skrytsam. Föräldrarna till de barnkaraktärer som åker ut kan stå till svars för sina 

barns dåliga egenskaper. 

 

Diskussionen visade att Roald Dahls Charlie and the Chocolate Factory kan användas i 

undervisningen för att diskutera olika värderingar. Fastän boken inte bygger på samma 

värderingar som dagens samhälle så har den många bra punkter att lyfta fram i samtal med 

eleverna. Det finns som vi sett många olika sätt att använda boken för att skapa diskussioner 

med eleverna. Ovan har bland annat familjekonstellationer, Tv:ns plats i vardagen, 

karaktärsdrag, och vuxnas roll i barnens beteende diskuterats; dessa är ämnen som kan leda 

till intressanta samtal med eleverna. Detta visar på att barnlitteratur är ett kraftfullt verktyg för 

att utmana den värld som eleverna lever i. 
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