
Maleficent 
Tema:Vänskap/respekt, Konflikt/krig och mänskliga rättigheter, Litteratur på film, 
Äventyr/fantasy 

!  

HANDLING 

Historien om Maleficent är baserad på den klassiska sagan Törnrosa, prinsessan 
som stack sig på en spinnrock och som sov i 100 år, tills hon väcktes av en prins, 
av en kyss. Den onda fen bjöds inte in till hennes dop, därför kastade hon en 
förbannelse över prinsessan och sa att hon skulle sticka sig på sin 15 årsdag 

I den här filmen är det Maleficents (spelad av Angelina Jolie) historia vi blir bekanta 
med. Hon är ett slags fedrottning och härskar över naturen och alla som bor där. På 
andra sidan av den stora taggig häck, finns människoriket. 

Varför blev hon så ond att hon ville döda människokungens dotter? Vi lär oss att det 
handlar om hämnd. Maleficent och Stefan, som så småningom blev en mänsklig 
kung, var kära som barn - för att de tillhörde var sitt eget rike - hon Alvriket och han 
det mänskliga, kunde de inte styra tillsammans. Han svek henne och skar av 
hennes stora alvvingar för att förgöra hennes kraft.  

Stefan blir kung när den gamle kungen dör. Han ärver tronen dels för att han tog 
vingarnas makt  från Maleficent. Kung Stefan gifter sig och får en dotter. På dop et 
dyker Maleficent upp - den enda älva som inte är inbjuden. När hon ser den vackra 
prinsessan, är hon oförmögen att utföra en  "dödsdom", men förutspår att den lilla 
flickan kommer att sticka fingret på en spinnrock på sin 15-års dag och faller i en 
djupet sömn - och kommer inte vakna förrän hon bli kysst av någon som kan ge 
henne sanna kärlek. 



!  
ÄVENTYRET OCH FILMEN 

Förslag på uppgifter efter filmen: 

  
Presentera och / eller beskriva med egna ord 

Törnrosa skrevs av tyska bröderna Grimm 1812 och kännetecknas som en 
folksaga. Enligt olika källor finns redan i de tidiga 1600-talet talets versioner av 
sagan om prinsessan som sticker sig på en spinnrock och somnar. Hela slottet 
somnar också och så småningom växer en stor och ogenomtränglig taggig häck 
runt slottet. Efter 100 år kommer prinsen och bryter förbannelsen. 

• Beskriv karaktären i filmen Maleficent . Hur hon ser ut, fysiskt - vad filmen har 
betonat, lyft fram för att hon skulle se ond ut? Hitta minst fyra distinkta kännetecken 
som utstrålar ondska. 
• Försök att hitta andra bilder och återberättelser av Törnrosa och se om det finns 
andra film eller bilduttryck som liknar den onda fen Maleficent. 
• Använd olika källor för att ta reda på vad namnet / ordet "Maleficent" betyder. 

Analysera ett brett utbud av texter i olika genrer och medier och skriv ner möjliga 
tolkningar 

1 Vem var bröderna Grimm och vad gjorde de? 
2 Vad innebär det att något är en ”folksaga"? 
3 Vad kan människor lära sig av dessa äventyr? 
4 Om filmen är en modern saga, vad kan vi lära oss av de filmer vi ser idag? 

Jämförande analys Genre / litteratur på film 

1 Läs den klassiska sagan text från bröderna Grimm samlade verk 
2 Se filmen Törnrosa, regisserad Walt Disney från 1959 (finns på DVD). 



3 Jämför äventyrs text Disney-film från 1959  och  Maleficient (2014) och jobba 
med dessa frågor 
• Vilka är de viktigaste likheterna mellan texten och de två filmerna? 
• Vilka är de största skillnaderna? 
• Hur skiljer sig kungen och onda fen åt  i de olika texterna? 
• Var börjar historien i de olika versionerna? 
• Vad skiljer Maleficent mest från de övriga två versioner? 

TEMA 

Vänskap/respekt, krig/konflikt 

Med utgångspunkt från filmen Maleficents handling kan vi ställa dessa frågor för att 
komma närmare filmens verkliga budskap: 

1 Hur är vänskapen mellan Maleficent och Stefan? 
2 Vad var de oövervinneliga konflikterna mellan de båda rikena de levde i? 
3 Beskriv världen som Maleficent regerar och de varelser som lever där? 
4 Vad händer med kraften hos Maleficent när hon förlorar sina vingar? 
5 Vad är hämnd? 
6 Vad är ondska? 
7 Är Maleficent riktigt ond? 
8 Hur skildrar filmen dagen då prinsessan stack fingret på spinnrocken? 
9 Varför är inte prinsessan rädd för Maleficent när de träffas för första gången? 
10 I vilket skede är det som vi tittare förstår att Maleficent bryr sig om och passar 
på prinsessan? 
11 Varför sker likväl "förbannelsen" på Prinsessens födelsedag? 
12 Varför försöker Maleficent att återkalla förbannelsen? 
13 Varför sviker Kung Stefan Maleficent som barn, och vad var hans motivation att 
förråda henne - han var också förtjust i henne? 
14 Varför har Stefan tagit hand om Maleficents vingar? 
15 Varför börjar vingarna att röra sig i glasskåpet när Maleficent kommer in i slottet? 
16 Vad händer när Maleficent hon får vingarna tillbaka? 
17 Vad menas med "en sann kärlekskyss"? 
18 Varför vaknar inte prinsessan när prinsen kommer till slottet och kysser henne? 
19 Vad är det Maleficent känner för Prinsessan och varför det är hennes kyss som 
väcker prinsessan? 
20 Skriv en kort om filmen och beskriv vad filmens huvudbudskap är och vad 
filmversionen av sagan om Törnrosa försöker säga oss idag? 



!  
FILMKUNSKAP 

Bakgrund 

1 Vilka andra kända filmer har regissören Robert Stromberg skapat eller varit 
inblandad i? 
2 Gå till den officiella hemsidan för filmen och läsa om processen att göra filmen: 
http://movies.disney.com/maleficent 
3 Vem hade den ursprungliga idén att skapa denna version av Törnrosa? 
4 Filmen har fått 11 års gräns - varför skulle inte yngre barn se filmen? 

Föreslagen gruppuppgift: 
 Låt gruppen diskutera hur och när filmen upplevs som mest olycksbådande eller 
spännande utifrån dessa frågor: 
• Vad händer med upplevelsen av filmen när ljud och bild blir våldsamt? 
• Hur rör kameran sig och hur nära är bilderna i stridsscener? 
• Vad är det som gör filmen är mindre skrämmande att se för en 11 åring än för en 
sjuåring? 
• Varför gillar många av oss att bli lite skrämda när vi ser filmer eller spelar spel? 
• Vad kan vi lära oss att vara lite rädda, om det går bra i slutändan? 
• Är det viktigt att lära sig att hantera det du är lite rädd för? 
• Varför? Varför inte? 
• Varför ska man inte titta på film eller spela spel om du är rädd för dem? 
•
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