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Handling
Max, som i filmatiseringen av Sendaks bok har blivit
några år äldre än i den litterära förlagan, pockar på upp-
märksamhet hemma. Han känner sig förbisedd och makt-
lös när tillvaron förändras och ingen tycks ha tid för
honom, storasystern umgås med sina vänner och mam-
man har bjudit hem sin nye pojkvän. Iförd sin vargdräkt
ställer sig Max på köksbordet och skriker ut sin frustra-
tion. Utspelet resulterar i att Max biter sin mamma och
förstör sin systers rum innan han uppriven och bestört
springer ut från huset. Han springer genom grenar och
snår tills han kommer fram till vattnet och hans framfart
stoppas. Men där ligger en liten båt. Snart är Max ute på

öppet hav och han färdas genom regn och solsken, natt
och dag, tills han når Vildingarnas land. 

Hos vildingarna blir han mottagen med viss förvåning.
Vem är den lille pojken? Går han att äta? Vildingarna är
våldsamma och klumpiga, men framförallt är de melanko-
liska och desperata efter en ny kung som kan skydda dem
från sorg och ensamhet. Till vildingarnas förtjusning
berättar Max att han är kung i sitt hemland och att han
har en kappa som kan skydda dem alla från vemodet. Det
dröjer inte länge innan han förs fram på vildingarnas
axlar som nyutropad härskare över deras rike. 

Till en början är uppgiften rolig och Max verkar njuta
av den nyfunna gemenskapen och vildingarnas passion
för att förstöra saker. Men snart visar sig tillvaron mer
komplicerad. Inte ens i Vildingarnas land kan ju Max kon-
trollera känslor och snart ökar pressen när hans lögn
hotar att bli påkommen. Vildingarna tacklas, i likhet med
Max, med stora och kaotiska känslor, som de inte förmår
värja sig emot och Max inser att han inte kan bemästra
varken deras eller sina egna bekymmer. De behöver lära
sig att leva med alla sorters känslor, och de skulle behöva
en mamma. Precis som Max behöver sin mamma. 

Med ett smärtsamt avsked lämnar Max Vildingarnas
land på samma sätt som han kom dit och återvänder hem.

Filmen lämpar sig från åk 5 men har på många sätt mer

att tillföra en äldre publik. Beroende på åldersgrupp kan

fokus växla mellan igenkänning och identifikation till mer

fördjupade resonemang om den mänskliga naturen och fil-

mens förutsättningar.

Till Vildingarnas land

Det lär hagla priser över Spike Jonze filmatisering av

Maurice Sendaks fascinerande och kultförklarade barn-

bokklassiker “Till Vildingarnas land”. Boken, som av-

skytts av många men älskats av ännu fler, har varit

aktuell för vita duken i decennier, men har låtit vänta på

sig. Nu har det omtalade projektet rotts i land och

Jonze presenterar en såväl lågmäld som våldsam, tre-

vande, vild och bombastisk film. Inte enbart en barn-

film, men väl en film om barndomens stora och

stundom obegripliga känslor. 

Rekommenderad från åk 4
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• Kan Max hjälpa dem? Har de något att lära av
varandra? Vad?

• Max pratar om en mantel som håller sorgen borta, men
kan man verkligen skydda sig från ovälkomna känslor?

Det djuriska, det farliga och det otillåtna
Max trygghet i den verkliga världen hotas från flera håll.
Mamman har en ny pojkvän, ett telefonsamtal som Max
råkar höra låter oss ana att familjen kan komma att få
ekonomiska bekymmer, storasystern håller på att växa
ifrån honom och i skolan upplyser läraren om jordens
förestående undergång. Max känner sig övergiven och
maktlös. Även inför sina egna motstridiga känslor.

• Max, hans syster och hans mamma verkar ha en nära
relation (hur antyder regissören det?) men när Max blir
arg gör han dem illa. Hur tror du att Max känner när han
springer från huset? 

• Precis som Max så kämpar Carol med vilda känslor och
driften att förstöra saker. Saker som han tycker om. Kan
du känna igen känslan av att tappa kontrollen och göra
sånt som man kanske egentligen vet är fel, men som inte
går att få ogjort? Hur känner man sig efteråt? 

• Kan man bli "rädd för sig själv"? Vad betyder det att
vara "frustrerad"? 

Vargdräkten Max har på sig förstärker hans vilda sida.
Han är inte bara den snälla Max, utan också den otämjda,
farliga och krävande vilden. När han tagit sig till Vilding-
arnas land hamnar han genast i en situation där hans
egenskaper sätts på prov; när vildingarna slickar sig runt
munnen handlar det om att äta eller ätas! Max ljuger om
sin härkomst och sina förmågor och utnämns till kung. 
Det "att äta eller ätas" är något som vi människor ofta till-
skriver djurens värld och omtalar som "djungelns lag"
eller "den starkes överlevnad". I vardagligt tal är det "dju-
riska" det som är oförnuftigt, otämjt och ohämmat; och
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Intryck, uttryck och känslor
Vildingarnas land skiljer sig från den värld som Max kom-
mer ifrån. Men kanske inte så mycket som åskådaren och
Max själv först frestas att tro.  Även vildingarna tacklas
(också bokstavligen) med stora och osorterade känslor,
och deras viljor och beteenden är lika motstridiga som
dem Max ställs inför i sitt vanliga liv. I likhet med familjen
hemma är vildingarna svårbegripliga, deras lek och upp-
tåg innehåller allvar och konflikter och deras spontanitet
gränsar till en hotfull nyckfullhet. 

• På vilket sätt är vildingarna vilda? Går det att förstå var-
för de har sönder allting? Vet de om det själva tror du?
Varför tror du att de är så destruktiva?

• Varför rymmer Max hemifrån? Vilka känslor har han?
Hur står de i konflikt med varandra?

• Max känner nog igen sig i vildingarnas upproriskhet,
men förstår han sig på dem? Resonera kring vad som
krävs för att man ska kunna förstå en annan person! Vad
betyder det att vara rationell? Vad är det att vara konse-
kvent? Är känslor rationella och konsekventa - eller är de
helt kaotiska? Hur kan vi förstå varandra? Resonera och
förklara! 

• Vildingarna talar - i direkt bemärkelse - samma språk
som Max, men de är inte särskilt verbala. Tänkte du på
om någon verkar ha lättare än de andra för att förmedla
sig i ord? Vem kommer Max närmast? Varför? Fundera
över de andra vildingarna; alla kan påstås motsvara olika
erfarenheter och känslor hos Max. Hur skulle du beskriva
de olika karaktärerna? Vilka känslor har de?

• Vad innebär det att vara lyhörd inför någon? Är vilding-
arna lyhörda? Är du det?

• Vildingarna återkommer till att de känner stor sorg och
de vill - till och med kräver - att Max ska hålla vemodet
borta. Varför är de nedstämda? Vad tycker du att de borde
göra annorlunda?
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människodjuret är "djuriskt" bara då man vill göra en
poäng av något särskilt kraftfullt eller okontrollerat. 

• Vad är de håriga vildingarna egentligen för ena (förut-
satt att de "finns")? På vilket sätt är de mänskliga? På vil-
ket sätt är de djuriska?

• Om man talar om djur som oförnuftiga ligger det nära
till hands att tala om dem som morallösa. Håller du med?
Vad skiljer instinkt från förnuft? Är samvete och moral
typiskt mänskliga egenskaper? 

• Varulvar, vampyrer, monster och andra mänskliga
hybrider är ett kärt och återkommande tema i skräckbe-
rättelser. Vad är det som är så skrämmande med bland-
ningen av djur och människa, tror du? Kan det ha att göra
med vår egen rädsla för att tappa kontrollen?

• Hur visar Max sin styrka för vildingarna? Vad har han
för "magiskt knep"? Är det verkligen magiskt? Kan vi lära
något av det?

Fullmånen
Max båtfärd till Vildingarnas land ledsagas av fullmånens
sken. Vildingarna ylar mot fullmånen och så gör även
deras nya kung, i sin vargdräkt. Precis som vi föreställer
oss att vargar ylar mot fullmånen (i själva verket påverkas
inte vargarnas benägenhet att yla utav månens fas) för-
väntas fullmånen påverka våra styrkor och energier. I
skräckisarna är det fullmånens kraft som väcker varulvar
och andra otyg, och fullmånen har alltid fascinerat män-
niskan och förknippats med magi. Ibland hör man ordet
"mångalen" och latinets ord för måne, "lunacus", har gett
ord som t ex engelskans lunatic (galen).

Faktum är att månen har stor inverkan på vår omgiv-
ning - men att den skulle påverka oss är inte vetenskapligt
belagt.

• Vad är egentligen fullmåne? Vad är tidvatten? Hur har
tidvattnet med månen att göra?

• Fullmånen är en stark symbol. Men vad är egentligen en
symbol? 

• Vad kan månen tänkas symbolisera i filmen? 

• Vad är en metafor? Ge exempel!

Filmens verklighet, fantasi och symbolik
Den symboltäta berättelsen om Max och hans resa till Vil-
dingarnas land är i sig öppen för tolkningar. I första hand
inställer sig förstås frågan om resan är "verklig", inom
ramarna för filmen, eller om den är helt och hållet imagi-
när. Och följdfrågan om det egentligen spelar någon roll?

• Finns överhuvudtaget vildingarna? Motsvarar de sidor
hos Max - eller är de symboler för desamma? 

• Om Max inte rymmer hemifrån så flyr han i fantasin.
Varför har vi fantasi? Vad fantiserar du om? Kan fantasi
och drömmar hjälpa en att hantera verkligheten? Hur?

• Vad utgör filmens ramberättelse? När och hur sker för-
flyttningen mellan ramberättelsen och den inre berättel-
sen? 

• Oavsett om den inre berättelsen är lika faktisk som ram-
berättelsen eller om den utspelar sig i Max fantasi, går
färden till Vildingarnas land över vattnet - en stark sym-
bol för livet självt, för skapelsen och för pånyttfödelse.
Kan du komma på exempel på ritualer och berättelser där
vatten har en central betydelse?

• Vad är filmens sensmoral? Vad är det Max får för erfa-
renhet hos vildingarna som gör att han vill och kan åter-
vända hem till sin familj?

• Många scener som utspelar sig i Vildingarnas land åte-
rupprepar (eller bearbetar) det som Max har upplevt i sin
egen vardag. Tänkte du på någon speciell scen som stäm-
mer in på påståendet? Vad hände t ex då K.W. svalde (!)
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Max och han hörde samtalet mellan henne och den
upprörde Carol…?

• Tror du att Max kommer att återvända till Vildingarnas
land?

• Vad tror du hände med vildingarna (om de existerade
utanför Max fantasi) efter att Max lämnat dem?

Monster och “dirty surrealism”
Många påpekar att filmen är ovanligt mörk och melanko-
lisk för att vara en barnfilm. Ändå har filmatiseringen av
Sendaks bok inneburit en resa åt motsatt håll och jämfört
med boken kan filmen stundtals tyckas övertydlig; tilliten
till berättelsens uttolkare är borta och den förenklade
intrigen blir ibland så tunn att inte ens de översvallande
bilderna lyckas täcka upp för förlusten. 

Det som Sendak så mästerligt fåordigt målar tappar
något av sin magi när det sträcks ut över vita duken och
peppras med de sedvanliga ingredienserna. Filmens ram-
berättelse serverar en redan välbekant och till leda uppre-
pad bild av den "moderna" familjen; den dubbelarbetande
ensamstående mamman, den frånvarande pappan, den
nye pojkvännen, den uppvaknande tonårssystern och den
upproriske, äventyrslystne unge pojken. Vidare tenderar
behovet att förklara och motivera vildingarnas förehavan-
den att göra dem förhållandevis ovilda, när vildhet sna-
rare reduceras till en synonym för ren action.

• Jämför filmen med boken! Upplever du vildingarna
annorlunda i boken? Verkar de mer eller mindre "mänsk-
liga"? Verkar de ha ett språk? Vad tror du att de tänker? Är
de farliga? På vilket sätt? Hur är de mot Max?

• Vad får vi veta om Max i boken? Hur gammal är han?
Får vi veta något om hans familj?

• Är det någon skillnad mellan bokens "hemma" och fil-
mens "hemma"? I boken växer vildingarnas land fram i
Max eget rum - förändrar det berättelsen på något sätt?
Vad säger det om tryggheten och vad vildingarna egentli-
gen är?

• Innehåller bokens bilder fler ledtrådar om hur vi ska
uttolka berättelsen? Vad händer med bildsidornas kompo-
sition när Max rum förändras?

Jonze filmatisering är gjord i en blandteknik. De stora,
ruffiga, smutsiga, toviga, klumpiga och samtidigt uttrycks-
fulla vildingarna har skapats med hjälp av såväl digital
som analog teknik. 

• Jonze stil kallas för "dirty surrealism" - vad menas med
det? Vad är surrealism och på vilket sätt skulle den vara
“smutsig”?

• Diskutera olika känslor utifrån filmen! Återgå till en
scen och fundera över vad karaktärerna känner. Resonera
kring känslor som ilska, glädje, lycka, sorg, smärta, styrka,
svaghet, utsatthet, besvikelse, vemod, saknad, nyfikenhet,
mod, frustration, svartsjuka, hat, kärlek, lättnad, uppgi-
venhet, förvirring…  Vem i filmen känner vad och när?
Varför? Vad är motsatsen? 

• Hur läser vi av varandras känslor? Studera kroppsspråk
och grimaser! 
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