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Abstract 

Mimmi Sundin (2019): Nötknäpparen - En narratologisk & komparativ analys. Självständigt 

arbete, svenska språket, inriktnings 4–6, avancerad nivå, 15 högskolepoäng, VT 2019. 

 

Uppsatsen analyserar E.T.A Hoffmanns konstsaga Nötknäpparen, översatt av Ingrid Windisch 

(1989), mot två andra upplagor av Nötknäpparen, dessa två i bilderboksformat. Den ena 

bilderboken är återberättad av Anthea Bell men svensk översatt av Gun-Britt Sundström 

(1987) och den senaste upplagan av Nötknäpparen är återberättad av Rachel Elliot men 

svenskt översatt av Annika Meijer (2016). Syftet med denna analys är att främst undersöka 

vilka adaptioner som gjorts ifrån originalberättelsen till de två bilderboksupplagorna. Fokus 

kommer vara på karaktärer och intrigen i samtliga böcker med stort fokus på vad som bland 

annat adapterats från den översatta originalberättelsens otäcka innehåll till bilderböckerna. 

Uppsatsen utgår ifrån en narratologisk och komparativ analys där även begrepp som 

konstsaga, bilderbok, karaktär, intrig samt adaption kommer ligga till grund för att besvara 

syfte och frågeställningar. Analysen visar att mycket är lika i de karakteristiska dragen men 

att det betonas olika mycket i varje bok. Intrigen i Hoffmanns berättelse och bilderboken från 

1987 är till stor del densamma dock är bilderboken förkortad och innehåller illustrationer. 

Bilderboken från 2016 innehåller till viss del samma delar i intrigen men har exempelvis tagit 

bort delen om prinsessan Pirlipat och nöten Krakatuk. Bilderboken (2016) är mer anpassad 

efter yngre barn i åldern 3-6 år vilket märks både i karaktärer och i intrig. Det framkommer 

även i analysen att Hoffmanns berättelse har ett mer detaljerat skrämmande innehåll än övriga 

bilderböcker även om bilderboken (1987) är relativt mycket mer skrämmande än bilderboken 

(2016) både i text och illustrationer. 

 

 

Nyckelord: E.T.A Hoffmann, nötknäpparen, Konstsaga, bilderbok, adaption, narrativ & 

komparativ analys 
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1. Inledning 
 

De flesta av oss har vuxit upp med någon slags sagoberättande eller sagoläsning runt omkring 

oss. Sagor brukar överlag väcka ett intresse både hos barn och vuxna. Litteraturvetaren Eva 

Nordlinder beskriver i sin avhandling Sekelskiftets svenska konstsaga och sagodiktaren 

Helena Nyblom, hur det under sent 1800-tal började växa fram ett intresse för barns läsning. 

Litteratur som stimulerade fantasin och att litteraturen inte bara behövde innehålla moraliska 

och sedelärande historier förespråkades (Nordlinder 1991, s. 31). Nordlinder beskriver att 

konstsagan var ett nytt sätt att skapa berättelser på, och dessa nya berättelser utgjorde en stor 

del av barnens läsning. Konstsagan som genre och intresset för sagor utvecklades inte bara 

inom barnlitteraturen utan även vuxenlitteraturen fick inspiration därigenom (Nordlinder 

1991, s. 11).  

 

Många av sagorna vi hört talas om och vuxit upp med har troligtvis ett äldre ursprung, de har 

berättats genom tiderna och sedan utvecklats vidare. Idag går det exempelvis att möta sagor i 

bilderböcker, en del av dem bygger på gamla sagor medan vissa är helt nya. Litteraturvetaren 

Ulla Rhedin skriver i boken Bilderbokens hemligheter att bilderböcker är en av de kategorier i 

barnlitteraturen som utvecklas mest (2004, s. 11). Rhedin framhåller att bilderboken inte 

längre bara räknas till barnbokskategorin för de minsta barnen utan att denna typ av litteratur 

kan användas även längre upp i åldrarna eftersom det är en typ av böcker som vuxna ofta läser 

tillsammans med barn (Rhedin 2004, s. 11). Rhedin nämner även att bilderboken borde få ta 

en större plats i skolans värld eftersom det är viktigt att möta den sortens skönlitteratur då den 

också innehåller något visuellt (Rhedin 2004, s. 12).  

 

I dagens läroplan och kursplan i ämnet svenska för grundskolan står det att elever i 

grundskolans lägre åldrar ska få möta ”Berättande texter och poetiska texter för barn från 

olika tider och skilda delar av världen” (Skolverket 2011, s. 223). Det nämns i det centrala 

innehållet för f-3 samt 4-6 att eleverna också ska möta bland annat bilderböcker och sagor 

(Skolverket 2011, s. 223-225). Det står även i kursplanen att texterna som eleverna ska möta, 

ska belysa upplevelser och erfarenheter hos människor. Texterna ska bland annat innehålla ett 

möte mellan text och bild, som ska sättas i ett sammanhang (Skolverket 2011, s. 225). För 

elever i årskurs 4-6 står det att eleverna ska bekantas med ”Texter i form av skönlitteratur, 

lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets-och livsfrågor” 

(Skolverket 2011, s. 225).  
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Utifrån detta finner jag det intressant att i den här uppsatsen undersöka konstsagan 

Nötknäpparen av E.T.A. Hoffmann för att sedan jämföra den med två bilderböcker som 

bygger på samma saga. Detta förklaras mer i syftesdelen.  

 

1.1 Syfte 
 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka konstsagan Nötknäpparen av E.T.A. Hoffmann 

utgiven år 1819. I denna analys kommer jag att använda en svensk översättning från 1989 och 

jämföra med bearbetningarna Nötknäpparen som är i bilderboksformat skriven av Rachel 

Elliot och översatt till svenska av Annika Meijer (2016). Till denna bilderbok är det Valeria 

Docampo som är illustratör. Även Nötknäpparen återberättad av Anthea Bell och översatt av 

Gun-Britt Sundström (1987) kommer analyseras. Denna bearbetning är också en bilderbok 

och illustreras av Lisbeth Zwerger. Fokus i uppsatsen kommer vara på att undersöka alla 

karaktärerna och jag kommer även att undersöka början, mitten och slutet av intrigen i alla 

böckerna. Eftersom den översatta originalberättelsen kan upplevas som otäck har jag 

intresserat mig för hur just det skrämmande aspekterna hanterats i bearbetningarna. I slutet av 

uppsatsen diskuterar jag hur böcker som dessa kan användas i klassrummet. 

 

1.2 Frågeställningar 
 

För att genomföra analysen av de tre böckerna kommer jag utgå ifrån följande 

frågeställningar: 

- Vilka adaptioner av E.T.A. Hoffmanns konstsaga om Nötknäpparen, Kan urskiljas i 

bilderboken Nötknäpparen (2016) och i bilderboken Nötknäpparen (1987)?  

Ovanstående fråga är den övergripande frågeställningen som jag delat upp i följande 

frågeställningar: 

- Vilka likheter och skillnader finns mellan de olika utgivningarna gällande intrig? 

- Hur framställs karaktärerna både i text och bild, vilka likheter och skillnader finns? 

- Vad har hänt med de otäcka inslagen i originalberättelsen när berättelsen bearbetats till 

att bli bilderböcker? 
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1.3 Disposition 
 

Närmast nedan följer ett ”Teori och metod”-avsnitt där jag förklarar tillvägagångssättet för 

arbetet, hur jag gjorde för att hitta relevant litteratur, tidigare forskning och varför jag valde 

att undersöka just böckerna om Nötknäpparen. Här kommer jag också att beskriva begrepp 

som bilderbok, intrig, karaktär och narratologisk och komparativ analys samt begreppet 

adaption/adaptation. Under avsnittet ”Bakgrund” har jag lagt in en presentation av författaren 

och de tre böckerna som ska undersökas och jämföras med varandra. Här ger jag också en 

beskrivning av genren konstsaga. Därefter kommer ett avsnitt som behandlar tidigare 

forskning som berör adaptioner av Nötknäpparen. Därefter följer själva analysen som delas 

upp i olika underrubriker. Först jämför jag intrigen följt av beskrivningar och komparation av 

karaktärer. Uppsatsen avslutas med en diskussion där jag bland annat diskuterar insikter jag 

fått under arbetets gång samt hur böcker som dessa kan användas i skolan och varför det kan 

vara av vikt. Jag kommer under hela uppsatsen kort att förklara vad jag redogör för under 

respektive avsnitt. 

 

2. Teori & metodavsnitt 
 

I detta avsnitt beskriver jag mitt tillvägagångssätt vid analysen av de tre upplagorna av 

Nötknäpparen. Jag beskriver även hur jag valde litteratur som förklarar viktiga och för denna 

uppsats användbara begrepp. Begreppen beskrivs därefter var för sig, ”narratologisk”, 

”komparativ analys”, ”adaption”, ”karaktärer”, ”intrig” samt ”bilderbok”. Jag kommer också 

presentera sökvägen för den tidigare forskning jag hittat. 

 

2.1 Tillvägagångssätt & sökväg för litteratur 
 

I den här uppsatsen har jag valt att använda mig av en narratologisk och komparativ analys. 

Eftersom ”narratologisk analys” är ett omfattande begrepp har jag valt att ha utgångspunkt i 

det som litteraturvetaren Maria Nikolajeva beskriver i sin bok, hur man kan analysera 

karaktärer och intrig (Nikolajeva 1998, s. 24). Jag börjar med en narratologisk analys och 

övergår sedan till en komparativ analys där verken jämförs med varandra.  
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Nikolajeva beskriver att inom varje litterär text finns två utgångspunkter, det handlar om vad 

som berättas och hur det berättas (Nikolajeva 1998, s. 24). När jag undersöker de tre böckerna 

kommer jag fokusera på vad som berättas om karaktärerna och intrigen för att sedan kunna 

jämföra de med varandra. Jag kommer även i någon mån att komma in på hur det berättas.  

 

Jag läste igenom de tre verken i sin helhet och tittade på illustrationerna i bilderböckerna. 

Därefter gjordes samtliga analyser var för sig för att kunna se likheter och olikheter mellan 

böckerna. Jag analyserade karaktärerna en och en och detta gjorde jag genom att se efter vad 

som sades om dem i texten och i bilderböckerna genom att studera både text och 

illustrationer. Genom att analysera karaktärerna fick jag även reda på mycket om berättelsens 

intrig. I analysen kommer jag först att diskutera intrigen och därefter kommer 

karaktärsbeskrivningarna. 

 

Litteraturen som använts i den här uppsatsen fick jag fram genom bland annat diskussioner på 

grupphandledning. Där fick jag främst tips om vilka författare jag kan söka på i bibliotekets 

databas för att få fram litteratur som behandlar begrepp som kan vara användbara för det här 

området. När det kommer till tidigare forskning sökte jag på sökorden ”E.T.A Hoffman”, 

”Nötknäpparen”, ”adaptation/adaption” och ”Nutcracker” i databasen ELSA och även i 

LIBRIS. Dock kommer tidigare forskning inte ta en särskild stor plats i mitt arbete, eftersom 

uppsatsen fokuserar på min analys av vilka adaptioner av Nötknäpparen som gjorts och vilka 

jämförelser som kan ses böckerna emellan. Den tidigare forskningen som tas upp kommer i 

och med det inte ha någon inverkan på resultatet. Samtidigt berör den adaptioner av 

Nötknäpparen och E.T.A Hoffmann på något sätt vilket därför är värda att nämna. Den ger 

mig även en djupare förståelse när jag läser alla tre verken.  

 

2.2 Adaption/Adaptation 

Begreppet ”adaption” syftar på en slags anpassning på olika sätt, till exempel anpassat till 

barns nivåer skriver Eva Nordlinder (Nordlinder 1991, s. 125). Cai Svensson undersöker i sin 

bok Index eller intresse- Om läsbarhet, adaption och barns läsning, adaptioner genom att 

jämföra originaltexter med en adapterad version. I Svenssons bok framgår att han tittar på 

adaptionskategorierna satsförbindelser, tema och fokus, inferenser, synvinkel, modalitet och 

även ordförråd (Svensson 1989, s. 53-54). Han för bland annat fram att det finns viss kritik 

mot att göra textstycken kortare och ta bort vissa delar då det kan göra att exempelvis 
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sammanhanget försvinner eller förvirrar snarare än underlättar för läsaren. Svensson förklarar 

att adaptionen inte endast handlar om att reducera meningar och ordlängden utan andra 

aspekter måste också tas i beaktning, som komposition, synvinkel, bildspråk samt rytm och 

ljud. Det framgår även i Svenssons text att beroende på hur man väljer att bryta ner en text 

eller förlänga meningar kan det också förbättra möjligheten att förstå texten (Svensson 1989, 

s. 61). Tar man detta resonemang i beaktande beror mycket på hur man adapterat för att få ett 

lyckat resultat eller inte.  

 

Jag kommer att utgå från det ovan och se efter hur just den svenska översatta 

originalberättelsen Nötknäpparen (Windisch 1989) har adapterats till de båda bilderböckerna 

om Nötknäpparen. Jag kommer bland annat ha fokus på hur dessa bearbetningar anpassats 

efter målgrupp. Jag kommer inte fokusera på hur språket och meningarna anpassats eftersom 

det inte är syftet med den här uppsatsen. Jag fokuserar däremot på hur karaktärer, intrig och 

de otäcka inslagen i berättelsen adapterats. 

 

 2.3 Komparation 
 

Efter den narratologiska analysen, där jag gjort en genomgång av karaktärsskildringen och 

vad som finns i intrigen, kommer jag nu till den komparativa analysen.  

 

Litteraturvetaren Anders Olsson skriver i kapitlet ”Intertextualitet, komparation och 

reception”, att ”all litterär karakterisering rymmer ett komparativt moment” (Olsson 2002, s. 

53). Olsson ger exempel på att om ett verk ses som romantiskt kan man förutsätta att 

egenskaperna som man anser hör till begreppet romantiskt, redan finns med i andra verk som 

gjorts. Beskrivningen ”romantiska” kan därmed ses som en jämförelse med många andra verk 

(Olsson 2002, s. 53). I mitt fall handlar det om en mer begränsad jämförelse. 

 

2.4 Karaktär 

I boken Barnbokens byggklossar beskriver Maria Nikolajeva att läsaren möter och lär känna 

karaktärer genom deras handlingar, beteenden, tankar, uttalanden och utseende men också 

genom kommentarer från exempelvis berättaren. Utifrån dessa drar läsaren slutsatser och 

konstruerar en bild av karaktären (Nikolajeva 1998, s. 55). Nikolajeva skriver att en karaktär 

kan urskiljas genom handlingar och genom likheter med andra karaktärer från andra historier. 

Identifikation kan även ske genom stående attribut, Nikolajeva förklarar att karaktären har då 
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något utmärkande vid sig, exempelvis ett svärd, något djur eller en viss klädsel (Nikolajeva 

1998, s. 55).  

 

I en berättelse finns alltid en eller flera huvudkaraktärer och bipersoner. Huvudkaraktären är 

den som står i centrum och det kan ibland vara svårt att veta vem som är huvudkaraktären 

förklarar Nikolajeva (Nikolajeva 1998, s. 56). Huvudkaraktären är oftast den som är med i 

flest avsnitt i historien eller med på flest antal sidor. Ett bra sätt för att ta reda på vem som är 

huvudkaraktären är enligt Nikolajeva att titta efter om någon av personerna exempelvis 

genomgår en förändring, hittar lyckan eller tar till sig nya kunskaper och insikter (Nikolajeva 

1998, s. 58). För att analysera karaktärer i litterära texter kan man titta efter om personerna är 

öppna eller slutna karaktärer, menar hon. Nikolajeva beskriver slutna karaktärer som roller 

där läsaren får en föreställning av karaktären genom vad som sägs i texten. Öppna karaktärer 

låter istället läsaren tänka utanför texten och på det viset skapa sig en egen uppfattning av vad 

det är för typ av karaktär, det behöver inte stå utsagt i texten (Nikolajeva 1998, s. 62). 

 

Ytterligare verktyg man kan använda sig av för att analysera karaktärer är att titta efter om 

personerna är dynamiska eller statiska. Nikolajeva skriver att de dynamiska karaktärerna 

förändras under berättelsens gång medan de statiska inte gör det. Nikolajeva förklarar att 

förändringen kan innebära att karaktären växer upp eller mognar. Hon skriver att den äldre 

barnlitteraturen oftast innehåller statiska karaktärer. Personer i en berättelse kan även vara 

platta eller runda karaktärer (Nikolajeva 1998, s. 63). Nikolajeva beskriver att de platta 

karaktärerna inte är helt utvecklade i texten utan de har oftast en egenskap eller ingen alls och 

är antingen goda eller onda. Hon förklarar att platta karaktärers handlingar ofta är lätta att 

förutse. De runda karaktärerna kan ha flera olika egenskaper som både är positiva och 

negativa. Dessa lär läsaren känna genom berättelsens gång och de kan även vara både 

dynamiska eller statiska (Nikolajeva 1998, s. 63-65). Ett bra sätt att tänka när man ska 

analysera litterära karaktärer, förklarar Nikolajeva på detta vis: ”Ett sätt att studera litterära 

personer är att betrakta dem som ett paradigm, en uppsättning egenskaper som vi blir varse 

allteftersom historien utvecklar sig” (Nikolajeva 1998, s. 66). 

 

Jag kommer att undersöka samtliga verk utifrån Nikolajevas beskrivning ovan för att skapa 

mig en bild av karaktärerna och se efter vilka likheter och skillnader som finns mellan de tre 

verken av Nötknäpparen. 
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2.5 Intrig 

En intrig beskriver ett förlopp av händelser i en berättelse. Nikolajeva förklarar att författaren 

medvetet konstruerar intrigen för att på ett bra och intressant sätt återge händelser i en 

berättelse. Hon förklarar att författaren väljer ut de viktiga delarna som ska vara en del i 

intrigen och avstår sedan från vissa delar som kan ses som mindre viktiga för intrigen 

(Nikolajeva 1998, s. 33).  

 

En viktig aspekt av intrigen är att den ständigt förändras (Nikolajeva 1998, s. 33). Ett 

händelseförlopp måste bestå av en början, mitt och ett slut. Händelseförloppet behöver även 

innehålla spänning och någon slags upplösning. Nikolajeva förklarar att inom intrigen 

organiseras händelser av konflikter. Hon menar att det som bestämmer handlingsförloppet är 

hur dessa blir sammanfogade. Ytterligare en viktig punkt i en intrig skriver Nikolajeva är att 

händelserna behöver ha en form av kausalitet. Nikolajeva förklarar att i människans riktiga liv 

så sker en del händelser utan kausalitet men att i litteraturen behövs det eftersom där förväntas 

händelser vara viktiga för intrigens utveckling (Nikolajeva 1998, s. 35). För att förtydliga vad 

som ingår i en berättelses början, mitt och slut kan följande begrepp vara till hjälp: I 

expositionen introduceras läsaren till karaktärerna och miljön vilket då kan kopplas ihop med 

början, sedan förklarar Nikolajeva att den stigande handlingen tar plats och den pågår tills 

berättelsen kommer till klimax. Tills dess att höjdpunkten är nådd, har berättelsen byggts upp 

med spänning eller cliffhangers. Under denna del är man nära lösningen. Klimax är i och med 

det kopplat till upplösningen och slutet på berättelsen. Ett typiskt händelseförlopp i 

barnlitteraturen beskriver Nikolajeva följer mönstret hem- uppbrott hemifrån- äventyr- 

hemkomst (Nikolajeva 1998, s. 36-37).   

 

Nikolajeva tar även upp att det finns huvudhändelser (kärnhändelser) och sidohändelser 

(sekundära). Huvudhändelsen går inte att plocka bort utan att intrigen blir påverkad. 

Sidohändelser är däremot viktiga men dessa är inte lika avgörande för händelseförloppet 

(Nikolajeva 1998, s. 36). I barnlitteraturen avslutas oftast berättelsen med ett lyckligt slut 

(Nikolajeva 1998, s. 40).  

 

2.6 Bilderboksanalys 
 
Barnbokstexter är enligt Nikolajeva av två grundläggande varianter och det är narrativa eller 

icke-narrativa. Narrativa texter är berättande som exempelvis romaner, sagor och noveller. De 
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icke-narrativa texterna skriver Nikolajeva kan vara ordböcker, faktatexter och dikter 

(Nikolajeva 2000, s. 17).  

 

Nikolajeva ger en beskrivning till bilderboken som en slags kommunikationsform, hon skriver 

att den är en unik konstform på det sättet att den har två nivåer av kommunikation, både 

verbalt och visuellt. Bilderboken skiljer sig i och med det från exempelvis en roman eller 

annan berättelse (Nikolajeva 2000, s. 11). Nikolajeva jämför bilderboken med teater och film 

eftersom mottagaren även där behöver ta till sig av betydelsen som sker i de två 

kommunikationsformerna. De tre medierna är lika på det vis att de består av både det verbala 

och det visuella. En skillnad är dock att bilderboken är mer statisk. Nikolajeva för fram att det 

är vanligt förekommande i bilderböcker att hänsyn tas till att det ofta är två mottagare med vid 

läsningen, både barn och vuxna (Nikolajeva 2000, s. 11). Detta tar också Ulla Rhedin upp i 

boken Bilderbokens hemligheter där hon förklarar att bilderboken i dagens samhälle även har 

aspekter som tilltalar de vuxna. Hon menar att vid högläsningsstunder kan de vuxna känna att 

bilderboken även talar till dem vid samläsningen (Rhedin 2004, s. 11). 

 

Bilderboksforskaren Maria Laukka skriver i sitt avsnitt i boken En fanfar för bilderboken om 

femton punkter att använda sig av för att analysera en bilderbok. Laukka beskriver bland 

annat vikten av färg och valör. Hon menar att färgen är det som tar fram det emotionella i en 

människas liv. I bilderboken används färg för att skapa stämning och bestämmer också helt 

den emotionella atmosfären, valören används för att skapa en ljus eller mörk stämning 

(Laukka 2013, s. 187). Laukka skriver att när man analyserar bilderboken måste man ta 

hänsyn till bokens bildrytm och undersöka bilderboksskaparens lösningar inom rummets 

gränser. Frågor som Laukka nämner är, hur ändras rummets perspektiv? Varför och vilken 

rytm uppkommer i och med det? I bilderboken ska rummet visa på den mentala stämningen i 

texten (Laukka 2013, s. 188).  

 

Ulla Rhedin skriver i Bilderboken- på väg mot en teori om bilderbokens rörelseriktning och 

rytm, hon nämner bland annat att den narrativa bilden och bilderbokens hemma- och ut-i-

världen-riktningar innehåller implikationer som exempelvis, att när något kommer ifrån 

vänster i bilden upplevs det som en god ankomst medan det ofta är förekommande att det 

onda och farliga kommer från bildens högra sida (Rhedin 2001, s. 180). Rhedin fortsätter 

förklara att när rörelseriktningen går från höger till vänster kan det ses som en motrörelse eller 

en hämmad rörelse (Rhedin 2001, s. 181). Det är vanligt att mörka, tunga och kraftfulla motiv 
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placeras i bildens nedre del medan de ljusa och lätta placeras högre upp i bilden eftersom det 

ger en känsla av himmel och rymd beskriver Rhedin (Rhedin 2001, s. 172). När en 

bilderbokskonstnär vill skapa dynamik och få motivet att stanna kvar i bilden är 

rörelseriktningen inåt mot bokens mittveck (Rhedin 2001, s. 172). 

 

Det som jag beskrivit ovan är aspekter som jag kommer utgå från i analysen. 

3. Bakgrund 
 

Under detta avsnitt kommer jag kort redogöra för varför jag valde att analysera berättelsen om 

Nötknäpparen. Jag presenterar dessutom författaren E.T.A. Hoffmann följt av tre resuméer av 

de tre verken som jag undersöker. Jag kommer även kort att ge en inblick i vad det finns för 

tidigare forskning om Hoffmann. Dock är det inget som i sin tur påverkar min analys därav 

nämns bara några exempel. 

 

3.1 Varför undersöka Nötknäpparen? 
 

Till den här uppsatsen har jag valt att undersöka E.T.A. Hoffmanns konstsaga Nötknäpparen 

och två bilderböcker baserade på berättelsen Nötknäpparen. I och med det har jag läst boken 

som är översatt av Ingrid Windisch (1989) men som bygger på originalberättelsen. Jag valde 

sedan att jämföra den med två bilderböcker som bygger på originalberättelsen. Presentation av 

alla tre verk kommer längre fram. Mitt val föll på Nötknäpparen på grund av att jag ville 

undersöka något verk som inte använts tidigare i någon studentuppsats och som har ett äldre 

ursprung. Berättelsen Nötknäpparen ansågs som ett intressant undersökningsmaterial eftersom 

den berättelsen är relativt gammal samt att den finns i flera upplagor i bilderboksformat som 

exempelvis de andra två verken jag valt ut för jämförelse. Den ena bilderboken kom ut 1987 

och den andra 2016, vilken också är mer anpassad för mindre barn. Eftersom den översatta 

originalberättelsen (1989) kan upplevas som otäck kan det vara av intresse att undersöka vad 

som adapterats från den till de andra två utgåvorna i bilderboksformat.  

 

3.2 E.T.A. Hoffmann 
 

Presentationen nedan är funnen i bearbetningen från 1987 och är skriven av den brittiska 

författaren Anthea Bell. Jag hänvisar inte till sidnummer på grund av att det är ett kort avsnitt 

och för att det står samlat på sista sidan i bilderboken som även saknar sidnummer.  
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Anthea Bell skriver att E.T.A. Hoffmann föddes 1776 (1987). När Hoffmann var ung läste 

han juridik men valde sen att fortsatta i konstens värld och försörjde sig genom detta. Innan 

han gav sig in i skönlitteraturens värld målade han och var yrkesmusiker. De berättelser som 

Hoffmann skrivit har inslag av fantastik och dessa kan även vara något skrämmande. 

Nötknäpparen och Råttkungen kom ut 1819 och Bell skriver att den är en av hans gladaste 

berättelser fast den också är relativt skrämmande i vissa delar. Hoffmann dog 1822 när han 

endast var 46 år gammal. Hans berättelser har tonsatts och återanvänts i baletter, bland annat i 

baletten COPPELIA och även i den kända baletten Nötknäpparen av kompositören 

Tjajkovskij (Bell, 1987). 

 

3.3 Sammanfattning av konstsagan Nötknäpparen (1989)  
 

Nötknäpparen skriven av E.T.A. Hoffmann är en konstsaga. Denna bok är inte illustrerad och 

är översatt till svenska av Ingrid Windisch (1989).  

Berättelsen utspelar sig under julen hemma hos barnen Marie och Fritz i familjen Stahlbaum. 

Boken inleds under julafton hemma hos barnen Marie och Fritz. På julafton kommer barnens 

gudfar Drosselmeier över med julklappar. Under tiden som barnen leker med sina nya 

julklappar får Marie syn på en nötknäppare som hon blir alldeles fäst vid. Fram emot midnatt 

när resten av familjen lagt sig och gudfar Drosselmeier gått hem, är Marie ensam kvar uppe 

och leker med sina fina dockor och Nötknäpparen i glasskåpet. Plötsligt börjar det höras ljud 

runt omkring henne och Marie grips av förskräckelse. Fram kommer en massa möss varav en 

har sju huvuden. Maries och Fritz dockor, tennsoldater och Nötknäpparen blir levande. Ett 

slag uppstår mellan mössen och tennsoldaterna som leds av Nötknäpparen. Marie hamnar i 

chock när hon vid ett tillfälle slår i armbågen i glasskåpet som krossas. Hon svimmar i 

samband med det.  

 

När Marie vaknar upp nästa dag och berättar vad hon varit med om är det ingen i familjen 

som vill tro henne. En dag kommer gudfar Drosselmeier förbi och han börjar berätta en saga 

för Marie. I sagan möter man en kungafamilj som får en vacker dotter vid namn Pirlipat men 

som blir biten av en elak musdrottning vid namn fru Muserinks. Det gör att prinsessan Pirlipat 

får en förbannelse, hela hennes huvud samt ansikte blir stort och fult. Kungen anlitar en 

magiker som även han heter Drosselmeier, för att finna nöten Krakatuk som kan göra Pirlipat 

fri från sin förbannelse. Drosselmeier och vännen hovmästarrådet börjar jakten efter nöten 
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Krakatuk. Personen som visar sig kunna bryta förbannelsen är Drosselmeiers kusinson. 

Kusinsonen blir också lovad att få gifta sig med Pirlipat om han lyckas. Pirlipat blir fri från 

sin förbannelse men fru Muserinks dyker upp och kusinson Drosselmeier snubblar samtidigt 

som han råkar trampa på fru Muserinks vilket gör att förbannelsen går över till honom. 

Kusinsonen såg sedan ut som prinsessan tidigare gjort med ett stort vanskapt huvud. Fru 

Muserinks dog i samband med att hon skadats av klacken från kusinsonens sko. Innan hon 

dog skrek hon att kusinsonen snart ska dö då hennes son med sju huvuden kommer för att 

hämnas henne. När prinsessan får syn på kusinsonen som nu blivit en nötknäppare blir hon 

förskräckt av hans utseende och beordrade därför honom att lämna slottet.  

 

Efter gudfader Drosselmeier berättat klart sagan förstod Marie att hennes egen nötknäppare 

egentligen är kusinson Drosselmeier och att mössen som Nötknäpparen slagits mot är fru 

Muserinks söner. Under flera nätter i rad blev Marie utpressad av mössen att offra sina 

omtyckta saker om hon ville rädda sin älskade nötknäppare från Muskungen med sju 

huvuden. En sen kväll kommer hon på att istället för att offra sina saker ska hon hjälpa 

Nötknäpparen att besegra mössen genom att ge ett svärd till honom. Nötknäpparen lyckas i 

striden döda Muskungen. För att tacka Marie för hjälpen tar han med henne till en magisk 

värld. För att komma dit går dem genom en klädgarderob. I slutet av berättelsen förvandlas 

Nötknäpparen till en människa och läsaren får reda på att Marie gifter sig med Nötknäpparen 

något år senare. 

 

Berättelsen om Nötknäpparen är en konstsaga och av den anledningen är det av vikt att ha en 

förståelse för vad som definierar genren konstsaga. Därför kommer en kortare beskrivning av 

genren här. Folksagan är en förutsättning för konstsagan skriver Hans Holmberg i boken 

Sagans återkomst- Ett undersökningsmaterial om folksaga-konstsaga. Konstsagan framstod 

som en slags fortsättning från folksagan när ett stort intresse för sagor uppstod. Holmberg 

beskriver att till konstsagor finns namngivna författare som haft stor betydelse för denna 

kategori (Holmberg 1982 s. 29).  

 

Klassificeringen och urval för vad som ska räknas som en konstsaga beskriver Eva Nordlinder 

är, att de ska vara skrivna på prosa, ha en namngiven författare, det ska finnas en slags 

sagoform och i sagan ska något övernaturligt finnas med (Nordlinder 1991, s. 43-44). 

Nordlinder förklarar att när det kommer till miljön kan den antingen baseras på folksagans 

never-never land eller att miljön är utformad efter en tydligt beskriven 1800-tals 
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omgivning/värld. Nordlinder fortsätter att förklara att konstsagan setts som moralisk, med det 

menas att vissa av konstsagorna haft en uppfostrande roll. Ytterligare en aspekt av konstsagan 

är att den innehåller symboliska inslag (Nordlinder 1991, s. 65).  

 

Genren konstsaga har som även Holmberg (Holmberg 1982, s. 29) framhållit inspirerats av 

folksagan och Nordlinder skriver att den troligtvis inte skulle finnas till utan folksagan men 

att konstsagan samtidigt gått sin egen väg (Nordlinder 1991, s. 70). Ofta kan språket vara 

romantiskt och poetiskt men även ha modernare inslag (Nordlinder 1991, s. 74). I sagorna är 

det också vanligt att man som läsare ges inblick i sagofigurernas tankar eftersom konflikter 

sker i det inre och behöver inte alltid ske i någon yttre kamp (Nordlinder 1991, s. 94). 

 

3.4 Sammanfattning av bearbetningen Nötknäpparen (1987) 
 

Denna berättelse är återberättad av Anthea Bell och översatt till svenska av Gun-Britt 

Sundström (1987). Bilderboken illustreras av Lisbeth Zwerger. Det framgår i boken att den är 

förkortad för att göra den mer läsvänlig för yngre barn men att syftet är att behålla detaljerna 

från originalberättelsen. Boken är en bilderbok i liggande format med text på vänster sida i 

uppslagen och illustrationerna på höger sida. Eftersom den här bearbetningen innehåller 

samma händelseförlopp som i den översatta originalberättelsen Nötknäpparen (Windisch, 

1989) så kommer jag inte att ge en sammanfattning av den på grund av den orsaken.  

 

3.5 Sammanfattning av bearbetningen Nötknäpparen (2016) 
 

Boken är en bilderbok anpassad till åldern 3-6 år, det är en stor stående bilderbok. 

Bilderboken är återberättad av Rachel Elliot men svenskt översatt av Annika Meijer (2016). 

Boken illustreras av Valeria Docampo. Uppslagen pryds med stora, färgglada illustrationer 

och med en liten text någonstans vid varje uppslag.  

I bilderboken får vi möta två barn som ska fira jul, barnen heter Clara och Fritz. Deras gudfar 

är en leksakstillverkare och i julklapp får Clara en tennsoldat som ser ut som en nötknäppare. 

Det gör brodern Fritz avundsjuk på sin syster eftersom han själv tycker mycket om att leka 

med tennsoldater. En kväll när Clara ska gå och lägga sig för natten kommer hon på att 

Nötknäpparen står kvar ensam under granen. Clara går därför ut för att hämta Nötknäpparen. 

Plötsligt kommer Råttkungen och hans armé fram för att strida mot Nötknäpparen och de 
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andra leksakerna som vaknat till liv. Clara räddar Nötknäpparen och får då följa med på ett 

äventyr till ett godisland.  

 

3.6 Tidigare forskning om adaptioner av E.T.A. Hoffmanns arbete 
 

I det här avsnittet kommer jag att ta upp tidigare forskning, främst artiklar som på något sätt 

behandlar antingen författaren E.T.A. Hoffmann eller Nötknäpparen. Dock kommer ingen av 

artiklarna ligga till grund för min analys då resultatet bygger på min egen undersökning och 

såvitt jag kunnat finna, har ingen tidigare undersökt samma texter. 

 

I artikeln “E.T.A Hoffmann´s Nutcracker and Mouseking” som är ett kapitel i The impact of 

Germany on English Children´s Books 1780-1918 skriver David Blamires att berättelsen om 

Nötknäpparen är en extraordinär, innovativ och ovanlig läsning för bland annat barn. Han 

fortsätter med att på den tiden den kom ut var berättelsen långt före sin tid, i och med att den 

hade inslag av didaktik och moral (Blamires 2009, s. 223-224). Blamires förklarar att 

berättelsen om Nötknäpparen är mer en realistisk fantasi eftersom händelserna under natten 

utspelas på samma ställe som barnen i berättelsen bor på. Flera av Hoffmanns övriga 

berättelser innehåller fantasi och verklighet men Blamires skriver att dessa gränser ibland kan 

vara svåra att upptäcka. Det gäller inte bara för karaktären Marie utan även de som läser 

boken kan ha svårt att se skillnaden mellan verklighet och fantasi. Något som sticker ut i 

berättelsen är enligt Blamires att den riktar sig till både vuxna och barn. Berättelsens stil, tema 

och författarens berättarteknik gör att båda parter har nöje av läsningen även fast fokuset i 

berättelsen är på barn (Blamires 2009, s. 224-225). Blamires förklarar att det som för världarna 

samman är leksakerna och barnens fantasi. Hoffmanns beskrivning av Marie och hennes 

familj som verkar ha det gott ställt, barnens uppförande och deras leksaker stämmer bra 

överens med hur det kunde se ut för en del familjer i den sociala samt kulturella vardagen i ett 

tidigt 1900-tals Tyskland (Blamires 2009, s. 227-229). I artikeln nämner Blamires att 

Hoffman verkar ha använt sig av olika slags dimensioner i berättelsen, de olika världarna som 

finns med i berättelsens ses inte som helt skilda utan karaktärerna förekommer på olika sätt 

inom båda världarna (Blamires 2009, s. 231). Blamires nämner att det gjorts flera 

översättningar och adaptioner av originalberättelsen och att vissa av adaptionerna påverkat 

och ändrat delar från originalet. Han nämner bland annat att efter första världskriget kom en 

ny adaption ut av Nötknäpparen och Muskungen med illustratören Florence Anderson. Precis 

som för många andra tyska böcker tiden efter kriget tog man bort allt som kunde ses som tyskt 
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påbrå och ursprung. När det gäller berättelsen av Nötknäpparen nämndes inte Hoffmann 

någonstans på titelsidan i adaptionen utan där sattes istället namnet på den som ändrat om 

berättelsen, E. Gordon Browne. I adaptionen av berättelsen ändrades även många av 

karaktärernas namn då de ursprungliga namnen var tyska, exempelvis fick gudfar 

Drosselmeier namnet uncle Christopher. Dock har det i efterhand kommit översättningar som 

bygger helt på Hoffmans originalberättelse (Blamires, 2009 s. 243).  

 

I en annan artikel vid namn ”Genom klädskåpet till den fantastiska världen. E.T.A Hoffmanns 

Naussknacker und Mauskönig (1816) och C.S Lewis The Lion, the Witch and the Wardrobe 

(1950)”, undersöker litteraturvetaren Barbara Knochenhauer motivet att gå igenom en 

garderob av kläder och sedan hamna i en värd fylld av fantasi och äventyr. Vilket hon tror att 

många känner till genom att de läst C.S Lewis berättelse om lejonet, häxan och garderoben 

(Knochenhauer 2005, s. 25). Enligt Knochenhauer har garderobsfenomenet redan en start i 

Hoffmanns saga om Nötknäpparen och Muskungen (Knochenhauer 2005, s. 25). I artikeln tar 

Knochenhauer upp skillnader och likheter mellan båda berättelserna. Hon har fokus på just 

passagen genom garderoben och vad som väntar i världen på andra sidan.  

 

Ekonomi och socialforskaren Jan Keane (2013) har skrivit artikeln ”The Nutcracker from 

E.T.A Hoffmann to Matthew Bourne: Adaption of a Children’s Story with Adult Messages”. 

Artikeln finns med i samlingen Adapting Canonical Texts in Children´s literature, där Anja 

Muller är redaktör. I artikeln undersöker Keane utvecklingen från den kända berättelsen 

Nötknäpparen av E.T.A Hoffmann till den franska revisionen Histore dún Casse-noisette 

(1844) av Alexandre Dumas Pere´s till baletter som kom ut på 1900-talet samt mot Matthew 

Bournes samtida scentolkning (1992) (Keane 2013 s. 163). Keane har i artikeln fokus på 

teman som rör individens idéer om lojalitet och om rättvisa, individen som offer, rebell och 

slutligen på kärlek och sexualitet (Keane 2013, s. 164). Hon förklarar i introduktionen att 

hennes avsikt är att visa att adaptionen av Nötknäpparen anpassas efter den historiska 

kontexten för barnpubliken. Keane vill också visa att ”meddelanden” som texten innehåller 

består av värderingar och beteenden som rör barnen som framtida vuxna människor (Keane 

2013, s. 164). Keane skriver att av många berättelser som adapterats till baletter, är 

Nötknäpparen en av de mest komplicerade (Keane 2013, s.165. I Alexandre Dumas Pere´s 

översättning så skriver Keane att mycket gällande längden, konstruktionen och elementen i 

berättelsen är densamma som originalet men att vissa delar som kunde ses som öppet sexuellt 

eller för skrämmande togs bort (Keane 2013, s. 166). Keane förklarar även att när adaptionen 
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går från berättelse till live framträdande är det viktigt att ta hänsyn till hur varje publik 

eventuellt har förändrats när det exempelvis rör nationalitet och sociala klasser. Därför skriver 

Keane att det kan vara komplext att anpassa berättelsen efter rätt period eftersom den 

reflekterar de samtida frågorna. Ett exempel menar Keane är att när denna berättelse först 

kom ut hade det precis blivit fred i Europa och paralleller kunde dras mellan bland annat 

Napoleon och Muskungen (Keane 2013, s. 168). Keane sammanfattar att berättelserna om 

Nötknäpparen och även baletterna anpassas efter olika nivåer för både barn och vuxna (Keane 

2013, s. 174).  

 

I artikeln The ”Merry” Dance of the Nutcracker- Discovering the world through Fairy Tales 

som finns med i boken When dreams came true- Classical fairy tales and their tradition 

(second edition), undersöker litteraturvetaren Jack Zipes berättelsen Nötknäpparen och 

Muskungen och hur den kan ha adapterats till att bli en populär balett och lett till nya 

bearbetningar världen över. Det framgår att mycket av inspirationen till berättelsen 

Nötknäpparen och Muskungen kommer från Hoffmanns liv och en familj han kände på den 

tiden (Zipes 2007, s. 90). I artikeln nämner Zipes bland annat att den franske författaren 

Alexandre Dumas Pere´s bearbetning saknar mycket av det som finns i Hoffmanns original 

och menar att det framstår som ett ”mysterium” (Zipes 2007, s. 100) varför och hur Dumas 

gjort bearbetningen så olik originalet. Det framgår att det är oklart om han själv översatte 

berättelsen eller om någon gjorde det åt honom som han senare gjorde en adaption av (Zipes 

2007, s. 100). Zipes skriver att Dumas version inte är dålig men den innehåller inte heller 

samma ironi och komplexitet som Hoffmanns berättelse (Zipes 2007, s. 101). I artikeln ger 

Zipes exempel på hur baletter adapterats och att de till viss del förstör Hoffmanns berättelse 

då de förvandlats till att ha för mycket fokus på ”godisriket”. Akterna saknar mening när det 

blir mycket fokus på dansarna, publiken får på ett sätt sin fantasi tagen ifrån sig och missar 

genom det att låta fantasin leda in i drömmarnas värld (Zipes 2007, s. 102).  

4. Analys 
 

Här kommer min redogörelse för vad jag kommit fram till när det gäller karaktärernas 

framställning och vad som adapterats i karaktärerna samt i intrigen. Jag börjar med att 

analysera intrigen och övergår sedan till karaktärsbeskrivningarna. Jag kommer ta en karaktär 

i taget för att jämföra likheter och skillnader mellan varje karaktär i de tre verken.  
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4.1 Intrigen i de tre upplagorna  
 

Början 

I den översatta originalboken (1989) inleds berättelsen på julafton och Marie får syn på 

Nötknäpparen som hon blir förtjust i. I denna del befinner sig berättelsen i expositionen och 

läsaren introduceras till karaktärer och miljön (Nikolajeva, 1998 s. 36). I berättelsens 

fortsättning infaller den stigande handlingen (Nikolajeva 1998, s. 36). Under julaftonsnatten 

vaknar alla leksaker till liv för att hjälpa Nötknäpparen i striden mot Råttkungen och hans 

arme. Mitt i striden svimmar Marie av när hon slår armen i glasskåpet efter att ha slängt iväg 

sin sko mot Råttkungen. I sjuksängen är det ingen som tror på vad som hänt på 

julaftonsnatten. Gudfar Drosselmeier kommer förbi och berättar sagan om prinsessan Pirlipat 

och nöten Krakatuk. I bilderboken som är utgiven år 1987 inleds berättelsen på samma sätt 

som i originalberättelsen men texten är förkortad vilket gör att texten inte är lika detaljerad i 

berättelsens början och det finns en illustration där man ser Marie sitta vid köksbordet med 

Nötknäpparen i sitt knä. Det framgår som sagt att denna bearbetning bygger på 

originalberättelsen men att den är förkortad. I och med det är berättelsens början lika 

varandra. Bilderboken från 2016 är mycket kortare än de övriga två verken. Här inleds också 

berättelsen under julafton och Marie får Nötknäpparen i julklapp av gudfar Drosselmeier. 

Nötknäpparen råkar gå sönder under ett bråk med brodern Fritz. Gudfar Drosselmeier lagar 

Nötknäpparen som Clara sen lägger under julgranen för att låta vila. Under denna del har 

expositionen ägt rum (Nikolajeva 1998, s. 36). Sent på kvällen kommer Clara på att 

nötknäpparen står kvar ensam under julgranen och hon smyger ner för att hämta honom. Det 

är då leksakerna och Nötknäpparen blir levande och det börjat tisslas och tasslas inne i de 

mörka hörnen. Det är vid dessa händelser som den stigande handlingen inleds (Nikolajeva 

1998, s. 36).  Här kan man se att början i de två äldre upplagorna innehåller samma delar, men 

skiljer sig längd och detaljmässigt åt. Den från 2016 inleds också på julafton men innehåller 

inte alls samma detaljer som de två äldre upplagorna, den har istället fler illustrationer. Början 

är också längre i de äldre upplagorna vilket gör att fler händelser hinns med redan i detta 

skede. I den översatta originalberättelsen (1989) får vi mer detaljer i berättelsens början. 

Exempelvis får man mycket information om karaktärerna, läsaren får vara med när barnen 

öppnar sina julklappar och som läsare hinner man börja skapa sig en bild av vilka som har en 

viktig roll i berättelsen. Den spännande stämningen byggs stegvis upp. Den översatta 
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originalberättelsens exposition (Nikolajeva 1998, s. 36) är i och med det något mer utvecklad, 

läsaren får mer tid för presentation av karaktärer och miljön. I bilderböckerna är denna del i 

intrigen inte lika lång. Eftersom början på berättelsen i originalöversättningen (1989) är 

ungefär fyrtio sidor lång är det en ganska stor skillnad mot den senare upplagan (2016) där 

den emotionella stämningen ändras nästan på en gång i och med att Råttkungen kommer in i 

berättelsen snabbt. Bilderboken från 1987 startar i stort på samma sätt men ger inte lika 

mycket information i texten som den översatta originalberättelsen men är ändå mycket mer 

detaljerad än bearbetningen från 2016. I upplagan från 1987 finns det illustrationer med, men 

till skillnad från boken från 2016 är det inte illustrationer till varje händelse i bokens början 

utan i den har man valt att illustrera en del av det som sker och inte allt som beskrivs i texten.  

 

Den spännande stämningen byggs ganska snabbt upp i bilderboken (1987) då den inte 

innehåller fullt lika mycket detaljerad text som i originalberättelsen utan här har delar i 

händelseförloppet kortats ner eftersom det är en bilderbok och mer anpassad för barn. Efter 

bara något uppslag i bilderboken (2016) förstår man att det är något spännande på gång när 

Clara kommer ner till vardagsrummet för att hämta Nötknäpparen. I den bearbetningen (2016) 

byggs alltså stämningen upp redan i början. Detta förstärks genom att illustrationerna går i 

mörkare toner. Perspektivet är även ovanifrån julgranen och Clara står under granen som från 

den synvinkeln ser gigantisk ut mot henne eftersom hon krympt till samma storlek som sina 

leksaker. I texten står det: ”Vad är det som händer? Ropade hon förskräckt?” (Elliot [Meijer] 

2016, s. 10). Till detta är illustrationerna i mörkare toner vilket gör att citatet ovan också får 

en mer spännande innebörd. Uppslaget därefter kommer råttorna fram i hörnet vilket leder till 

händelseförloppet i mitten av den berättelsen, som består av striden mellan Råttkungen och 

Nötknäpparen. I detta skede har spänningen byggts upp och händelseförloppet är på väg mot 

sin klimax som infaller för bearbetningen (2016) i mitten av berättelsen. Det beskrivs i 

följande avsnitt. 

 

Mitten 

I originalberättelsen (1989) får man i berättelsens mitt höra gudfar Drosselmeiers saga om 

prinsessan Pirlipat och nöten Krakatuk. Läsaren får reda på hur Nötknäpparen fått sitt 

utseende och förbannelsen från fru Muserinks. Marie blir även besökt av Råttkungen och 

tvingas offra sina fina saker innan hon och Nötknäpparen kommer på hur råttkungen ska 

besegras. Råttkungen besegras i strid av Nötknäpparen med ett svärd. I upplagan från 1987 

händer samma sak även om allt är förkortat och kompletteras med illustrationer. Under dessa 



Mimmi Sundin 
 

21 
 

händelser fortsätter den stigande handlingen tills att berättelsen når sin klimax (Nikolajeva 

1998, s. 36-37) när Nötknäpparen dödar Råttkungen med svärdet.  

 

I bilderboken från 2016 uppstår en strid mellan Nötknäpparens armé och Råttkungens armé. 

Clara hjälper sen Nötknäpparen att besegra Råttkungen genom att kasta sin sko mot honom 

och Råttkungen blir därmed besegrad. Det är under dessa händelser som bearbetningen (2016) 

når klimax som sen övergår till händelseförloppets lösning i och med att Råttkungen blir 

besegrad.  

 

I mitten av de tre verken skiljer sig de två äldsta upplagorna rejält mot bilderboken från 2016. 

Berättelsens mitt när gudfar Drosselmeier berättar sagan om hur Nötknäpparen fick sitt 

utseende och hur Råttkungen till slut blir besegrad är en av de delar i de äldre upplagorna som 

Nikolajeva kallar för kärnhändelser (Nikolajeva 1998, s. 35-36).  Medan en kärnhändelse i 

bilderboken från 2016 är striden mellan Nötknäpparens armé och Råttkungens armé. Precis 

som i början är avsnittet i bilderboken från 2016 mycket kortare och färre händelser hinns 

med. En av anledningarna till att just mittdelen skiljer sig ganska mycket mot de två äldre 

böckerna skulle kunna bero på att författaren valt att ta bort sagan om Krakatuk och Pirlipat 

för att den eventuellt kan förvirra målgruppen för boken, som här riktar sig till barn från tre 

till sex år. Den översatta originalberättelsen innehåller fler detaljer i just denna del vilket 

bidrar till förståelsen av bokens helhet.  I den inneslutna berättelsen kommer det fram detaljer 

som är avgörande för att förstå resten av handlingen. Exempelvis får man reda på mer 

detaljerat om hur Nötknäpparen fick sitt utseende, läsaren får en förståelse för varför 

Muskungen kommer för att döda och hämnas Nötknäpparen. Sagan i sagan bidrar till en mer 

fördjupad läsning. I bilderboken från 1987 framgår i början av berättelsen att den till stora 

delar bygger helt på originalberättelsen men är en förkortad variant med illustrationer.  

 

I bilderboken från 1987 har sagan om Krakatuk och Pirlipat en viktig roll på grund av att den 

till stora delar återberättar originalet men inte lika detaljerat. Denna bilderbok verkar även 

vara anpassad till något äldre barn än vad bilderboken från 2016 är, dels på grund av 

illustrationerna då bilderna är mer otäcka vilket stämmer in på textdetaljerna med. Nikolajeva 

beskriver att i en intrig så förväntas det finnas kausalitet, det som sker antas vara viktiga i 

utvecklingen av intrigen (Nikolajeva 1998, s. 35). Det kan kopplas till att sagan om Krakatuk 

och Pirlipat är en viktig del i de två äldre böckerna eftersom där finns detaljer som är 

avgörande för den fortsatta händelseutvecklingen. Bilderboken från 2016 innehåller en annan 
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kausalitet, här är striden mellan Nötknäpparen och Råttkungen huvudhändelsen. Den delen 

leder sen till att Nötknäpparen kan ta med Clara (Marie) på nästa äventyr genom godislandet 

eftersom Råttkungen blir besegrad. I bearbetningen (2016) är berättelsen upplagd på det vis 

att den inte behöver sagan i sagan för att behålla kausaliteten, till skillnad mot övriga två verk 

där detaljerna i den händelsen är avgörande för den fortsatta handlingen.   

 

Ytterligare en orsak till att sagan om prinsessan Pirlipat och nöten Krakatuk endast är med i 

den översatta originalberättelsen (1989) och i bilderboken (1987) skulle kunna vara att den 

delen också är ganska otäck vilket inte lämpar sig för bilderboken (2016) eftersom den riktas 

till mycket mindre barn. Ett exempel på otäcka inslag är när fru Muserinks hotar 

kungafamiljen med att bita deras prinsessa som hämnd: 

 

 - Mina söner och mina fastrar och mostrar och farbröder och morbröder är ihjälslagna, 

akta dig väldigt noga, drottning, så att inte musdrottningen biter din lilla prinsessa mitt 

itu- akta dig väldigt noga (Windisch 1989, s. 43-44). 

 

Citatet innehåller hot och ord som ”ihjälslagna” som gör att läsupplevelsen blir skrämmande 

och lämpar sig mer för äldre barn eller tillsammans med en vuxen. Detta då man dels behöver 

en ordförståelse för att förstå innebörden i ordet ”ihjälslagna”.  Innebörden i sig, att någon 

blivit ihjälslagen, är otäckt att läsa om vilket kräver att barnen på något sätt kan hantera 

känslorna som kan uppstå vid den typ av läsning. Läsupplevelsen blir otäck på grund av vad 

fru Muserinks berättar att hon ska göra med kungen och drottningens lilla prinsessa, vilket 

även blir verklighet lite längre fram i berättelsen när hon under natten biter prinsessan i 

ansiktet vilket ger prinsessan förbannelsen.   

 

Slutet 

Även berättelsernas slut liknar varandra när det gäller händelseförloppet, Upplagorna från 

1989 och 1987 skildrar samma saker även om texten är förkortad i bilderboken och 

kompletteras med illustrationer. Nötknäpparen visar här sin tacksamhet för allt Marie gjort för 

honom och tar därför med henne till Dockriket som är uppbyggt av godsaker. När Marie 

vaknar upp och ingen tror hennes berättelse återigen, uttrycker hon högt för sig själv sina 

känslor för Nötknäpparen. I och med det bryts Nötknäpparens förtrollning som efter ett tag 

besöker Marie som en levande människa. Något år senare friar han till Marie. I bilderboken 

från 2016 handlar slutet om att Nötknäpparen tar med Clara på ett äventyr till godislandet som 

tack för all hjälp Clara gett honom. Clara vaknar sen upp på juldagsmorgonen och berättar för 



Mimmi Sundin 
 

23 
 

sin familj om allt, familjen i sin tur uttrycker att Clara varit med om en bra dröm. Dock 

framställs i text och i illustrationen att Clara själv vet att det inte alls bara var någon dröm för 

henne. Upplösningen i berättelsen äger nu rum i alla tre böckerna även om dessa skiljer sig 

något åt. Berättelsen går i och med upplösningen mot sitt slut (Nikolajeva 1998, s. 37). 

Längden på upplösningen och slutet i de tre berättelserna är olika långa men innehåller alla 

samma del när de kommer till dockriket/godislandet. Denna del är också en av 

kärnhändelserna i samtliga verk. I den senaste bearbetningen (2016) finns alltså inte delen där 

Nötknäpparen besöker Marie/Clara som levande person med, inte heller något frieri. 

Bearbetningens (2016) slut infaller efter att Clara berättat det hon upplevt. 

 

Det lyckliga slutet som Nikolajeva nämner är vanligt förekommande i barnlitteratur finns 

även med i alla tre verken (Nikolajeva 1998, s. 40). I de äldre upplagorna skulle man kunna 

räkna resan till dockriket som en del i det lyckliga slutet, men även att Nötknäpparens 

förbannelse bryts och att Marie gifter sig med honom bidrar till ett lyckligt slut. I den senare 

upplagan är resan till godislandet det lyckliga slutet samt att läsaren märker att Clara står fast 

vid att det hon varit med om är sant eftersom hon är övertygad om att det inte bara varit en 

dröm. En skillnad mellan den översatta originalberättelsen (1989) och bilderboken (2016) är 

att i slutet av den senare upplagan upplevs det som att när Clara (Marie) berättar om det som 

hänt henne, tas det emot mer positivt i bilderboken (2016) än vad det gör i den äldre upplagan 

(1989). Citaten nedan förtydligar detta; 

 

Vad har du haft för dig i natt? Frågade hennes pappa. Åh jag har varit med om det mest 

fantastiska äventyr, sa Clara. Och så berättade hon allt om råttkungen, nötknäpparprinsen, 

sockerfen och Godislandet. Det var bara en dröm, hjärtat, sa hennes mamma (Elliot 

[Meijer] 2016, s. 23). 

 

Marie höll envist fast vid att hon inte hade drömt utan verkligen sett alltsammans, men då 

ledde hennes mor fram henne till glasskåpet, tog ut nötknäpparen som stod på tredje 

hyllan som vanligt och sa: 

- Dumma flicka, hur kan du tro att den här trädockan från Nürnberg kan bli levande och 

röra sig? 

- Men snälla mamma, utropade Marie, jag vet ju att den lille nötknäpparen är den unge herr 

Drosselmeier från Nürnberg, gudfar Drosselmeiers kusinson! Då brast Maries föräldrar ut 

i skratt (Windisch 1989, s. 85). 

 

Skillnaden mellan dessa citat är tydlig, i det första framkommer en mer positiv och god attityd 

gentemot Clara och det hon berättat när mamma kallar henne ”hjärtat”. Händelsen illustreras 

av färgglada bilder där både Clara och hennes föräldrar ser glada och vänliga ut vilket i sin tur 
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bidrar till att läsupplevelsen blir positiv, även om hennes föräldrar uttrycker att det bara var en 

dröm. I det andra citatet är attityden inte alls lika glad, där går det att utläsa att det som Marie 

berättar ses som rena tokigheter och att föräldrarna tycker att hon är dum som tror att 

Nötknäpparen är en levande person och de uttrycker ord som ”dumma flicka” och ”hur kan du 

tro”. Citaten förmedlar till läsaren helt olika sätt att se på händelsen och på barnet.  

 

4.2 Karaktärerna 
 

I denna del kommer jag övergå till att analysera karaktärerna. Jag kommer att beskriva varje 

karaktär var för sig från samtliga verk och därefter göra en komparation. 

 

4.2.1 Marie 
 

Nötknäpparen (1989) - Marie 

Karaktären Marie beskrivs i Hoffmanns bok (Windisch 1989, s. 5) som en 7-årig liten flicka. 

Redan i den inledande berättelsen får läsaren se att Marie är väluppfostrad. Ett exempel är när 

det framgår att Marie och hennes syskon måste ha skött sig väl samt varit ordentliga som fått 

många julklappar detta år (1989, s. 7-8). Marie sägs även vara medveten om att Jesus 

övervakar dagligen vilket är tecken på en religiös tro. Marie får förklarat för sig av storasyster 

Luise att man inte får önska sig vad som helst utan hon ska vara glad och tacksam över det 

hon får vilket också är tecken på uppfostran (1989, s.7). Även när Marie tycker att gudfar 

Drosselmeiers slott som hon och syskonen fått i julklapp blir en aning tråkigt när de 

mekaniska figurerna endast kan röra sig på ett visst sätt, är det något hon behåller för sig själv 

eftersom hon är en snäll och uppfostrad flicka (1989, s. 11). Att mamma ger henne tillåtelse 

att sitta uppe senare på julaftonskvällen för att leka med sina fina nya julklappar och 

Nötknäpparen bekräftar också: ”Marie var ett mycket stillsamt och förståndigt barn och därför 

kunde hennes snälla mamma utan oro lämna henne ensam med leksakerna” (Windisch 1989, 

s. 18). 

 

I berättelsen kan Marie upplevas som fantasifull, framförallt får hon flera gånger höra från sin 

familj och omgivning att det hon upplever inte är sant och att det är struntprat. Eftersom 

Marie betonas flera gånger som en förståndig och ordentlig flicka kan det emellertid antyda 

för läsaren att det hon upplever faktiskt inte har med hennes fantasi att göra utan att det är 

hennes faktiska sanning. Allt börjar när alla leksaker, dockor, soldater och Nötknäpparen i 
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glasskåpet vaknar till liv för att strida mot Muskungen och dennes armé (1989, s. 20–23). Vid 

detta tillfälle blir Marie förvånad men hon tvekar inte en sekund på att hon kanske drömmer. 

Marie behåller sin version även när hon vaknat upp i sjuksängen och inte blir trodd av sin 

mamma när hon berättar vad hon upplevt. De vuxna skyller på att hon har fått sårfeber efter 

att hon svimmat och slagit i armen i glasskåpet. Något som ur Maries synvinkel skedde under 

striden men det viftas bort (1989, s. 34). Att Marie inte blir trodd händer flera gånger under 

berättelsens gång, sådana gånger får hon exempelvis höra att hon är ett styggt barn som inte 

lyssnade på föräldrarnas förmaningar att lägga sig i tid, och därför svimmat av och slagit i 

armen (1989, s. 33). Det spelar ingen roll hur mycket Marie visar att det är hennes verklighet 

och att hon inte hittar på strunt. Marie visar trots all tvekan från omgivningen mod och hon 

tror på sig själv. Till slut har hon fått ihop hur alla pusselbitar kring Nötknäpparen, 

Muskungen och gudfar Drosselmeiers berättelse om Krakatuk hänger ihop (1989, s. 59).  

 

Nu visste hon att hennes nötknäppare inte kunde vara någon annan än unge Drosselmeier 

från Nürnberg, gudfar Drosselmeiers trevlige kusinson, som tyvärr blivit förtrollad av fru 

Muserinks. Att den skicklige urmakaren vid Pirlipats fars hov inte var någon annan än 

hovrättsrådet Drosselmeier själv, det hade Marie inte tvivlat ett ögonblick på under 

berättelsens gång” (Windisch, 1989 s.59).  

 

Det bevisas flera gånger att Marie har rätt i det hon upplever och hon står modigt fast vid sin 

historia. Eftersom gudfar Drosselmeier själv är med i sagan om prinsessan Pirlipat och nöten 

Krakatuk är det ytterligare ett tecken på att Marie talar sanning, det vet även Drosselmeier 

om. 

 

Även fast hon blir skräckslagen när massor av möss och Muskungen kommer fram under den 

sena julaftonskvällen hittar hon mod till att stanna kvar och titta på striden för att försöka 

hjälpa nötknäppen (1989, s. 20-31). 

 
Maries hjärta bankade sedan länge så häftigt av rädsla och skräck att hon trodde att det 

snart skulle hoppa ut ur bröstet på henne och att hon sedan skulle dö; men nu var det som 

om blodet stod stilla i hennes ådror (Windisch 1989, s.22). 

 

Trots att Marie är rädd stannar hon kvar och hjälper Nötknäpparen när han är på väg att råka 

illa ut i mörkret med Muskungen med sju huvuden. Citatet visar på nytt att hon har mod i sig 

när hon bestämt och snabbt kastar sin sko mot Muskungen: 

 
-Å, min stackars nötknäppare! Min stackars nötknäppare! ropade hon snyftande. Och utan 

att vara riktigt medveten om sitt handlande tog Marie av sig sin vänstra sko och slungade 
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den med all kraft rakt in i den tätaste mushopen och rakt mot deras kung. (Windisch 

1989, s. 31). 

 

Det som framgår i citatet ovan är att hon inte riktigt är medveten om vad hon gör utan det 

enda hon tänker på är att något måste göras för att hjälpa Nötknäpparen. Längre fram i 

berättelsen visar Marie också mod när hon kväll efter kväll blir besökt av Muskungen med de 

sju huvudena och hon ger bort sina finaste ägodelar i hopp om att rädda Nötknäpparen från 

hans förbannelse (1989, s. 60-63).  

 

Ett karaktärsdrag som synliggjorts genom hela berättelsen är att Marie är en omtänksam och 

omhändertagande flicka. Redan från början tog Marie Nötknäpparen i sin famn för att ta hand 

om honom efter att Fritz råkat skada honom när han la in för många hårda nötter i munnen 

och försökte dra Nötknäpparen ifrån Marie. Marie blev ledsen av att se Nötknäpparen skadad 

och hon lindade därför in honom i tyg (1989, s. 14-15). Att hon har nära till känslor 

framkommer bland annat när hon blir arg när gudfar Drosselmeier uttrycker att Nötknäpparen 

är ful med det annorlunda utseendet (1989, s. 16).  

 

Bilderboken Nötknäpparen (2016) - Clara (Marie) 

I detta avsnitt beskriver och analyserar jag karaktären Clara ifrån bilderboken Nötknäpparen 

(2016).  

 

Karaktären som har samma roll som i den översatta originalberättelsen heter i denna bok 

Clara. Clara är en av huvudkaraktärerna. Redan från början framställs hon som en glad och 

förväntansfull person, exempelvis i bokens inledning uttrycker hon att det bästa med julen är 

att hänga upp fina julprydnader i julgranen. Kroppsspråket och ansiktsuttrycket visar genom 

bilden att hon är förväntansfull. Illustrationen visar i mimiken att Clara är glad när hon leende 

och stående på ett ben lätt sträcker sig upp mot julgranen för att hänga upp en liten fe. Clara är 

målad i klara färger vilket bidrar till att hon upplevs som glad (2016, s. 4). Texten visar även 

att Clara är en ordentlig flicka som gör det hon ska ordentligt och noggrant när följande 

beskrivs i texten; ” […] och lyfte försiktigt upp en liten fe med spröda vingar” (Elliot, 

[Meijer] 2016, s. 4). Detta skedde medan hennes lillebror Fritz lekte med sina tennsoldater. 

Clara är välklädd i en röd finklänning med guldprickar på och håret är fixat i två knoppar med 

tofsar av blommor. Detta tyder på att hon kommer från en rik och väluppfostrad familj.  
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Under flera tillfällen genom bokens gång visar både texten och bilden att Clara är 

omhändertagande, kärleksfull och bryr sig mycket om de saker eller personer som hon håller 

kära. Ett exempel är när hon av gudfar Drosselmeier får Nötknäpparen i julklapp och blir 

tillsagd att ta hand om honom ordentligt, Clara tackar och hon uttrycker även att han är 

underbar (2016, s. 7).  När Nötknäpparens ben går sönder för att Fritz försöker ta 

Nötknäpparen ifrån henne, blir Clara förtvivlad. Gudfar Drosselmeier lagar Nötknäpparen och 

Clara blir väldigt tacksam och säger ”Ingen ska någonsin få göra honom illa igen” (Elliot, 

[Meijer] 2016, s. 9). När hon går ner för att hämta Nötknäpparen som är ensam under granen 

klockan tolv på natten visar även det att hon är omhändertagande som går ner mitt i natten 

ensam (2016, s. 10). 

 

Även om bilden av Clara på flera ställen i berättelsen visar tecken på att hon som nämnt ovan 

är, ordentlig, glad, omhändertagande och försiktig av sig finns även tecken på att när det väl 

gäller kan hon vara modig. Vid händelsen när Nötknäpparen är på väg att bli attackerad av 

Råttkungen tar Clara tillfället i akt och kastar sin sko mot Råttkungen för att rädda 

Nötknäpparen ifrån faran. Illustrationen visar genom hennes kroppsspråk att hon inte tvekar 

att slänga iväg skon mot fienden, utan hon tar tvärtom ett skutt framåt och slänger iväg skon 

(2016, s. 15). Vid detta tillfälle visar kroppsspråket att hon är bestämd på att träffa Råttkungen 

med skon och ansiktsuttrycket ser koncentrerat ut, hon har ett mål och det är att hjälpa 

nötknäpparen besegra Råttkungen (se bilaga nummer 2). 

 

Det är inte bara i texten som Clara ger tecken på en vänlig personlighet utan det förstärks 

genom hela boken i illustrationerna. Utstyrseln, kroppsspråket och ansiktsuttryck bekräftar, 

utvecklar och förstärker Claras personlighet i de olika situationerna. När hon är glad förstärks 

det i illustrationen, exempelvis i situationen när Clara får Nötknäpparen av gudfar 

Drosselmeier visar bilden hur hon hoppar upp och slänger sig runt halsen på sin gudfar. 

Ansiktsuttrycket är lyckligt och glatt, hon ler med både mun och ögon (2016, s. 7). 

 

Bilderboken Nötknäpparen (1987) - Marie 

Jag kommer nu övergå till att analysera Marie i bilderboken Nötknäpparen från 1987. 

 

Redan i början av berättelsen introduceras karaktären Marie, det man i början får veta om 

henne är att hon blir väldigt nöjd över sin nötknäppare som hon precis fått i julklapp av sin 

gudfar Drosselmeier. Marie är en av huvudkaraktärerna i berättelsen och man får i och med 
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det följa henne genom hela boken. I inledningen får läsaren klart för sig att Marie är 

omhändertagande, ett exempel på detta är när hon sitter på köksstolen hela kvällen och tar 

hand om Nötknäpparen och ger honom bandage på grund av att hans käke har gått sönder i 

samband med att lillebror Fritz lekt för hårt med honom:  ”Marie förband den stackars 

Nötknäpparens huvud med sin näsduk och höll honom i knät hela kvällen” (Bell, [Sundström] 

1987, s. 2). 

Illustrationen bekräftar att hon sitter med Nötknäpparen i sin famn och ser nöjd ut (1987, s. 3). 

Att Marie är omhändertagande och kärleksfull visas även när Nötknäpparen är i stor fara mot 

Råttkungen, och Marie kastar sin sko innan hon svimmar på golvet (1987, s. 4). Här kan man 

förstå att Marie har mod inom sig. Dock visar illustrationen av denna händelse bara när Marie 

sitter intryckt mot väggen och ser något orolig ut medan striden pågår (1987, s. 5), (se bilaga 

nummer 1). 

 

När Marie vaknar upp och berättar för sin familj vad som hänt får hon höra att det hon 

berättar är struntprat (1987, s. 6). Citat bekräftar att mamma inte tror på Marie: 

 

Lilla Marie, prata inte dumheter, sade mamma. Vad du gjorde oss oroliga! Du måste ha 

stannat uppe så länge med leksakerna att du blev sömning och så var det något som fick 

dig att rycka till så att du stötte armen genom glaset i skåpdörren och skar dig (Bell, 

[Sundström] 1987, s. 6). 

 

I citatet syns hur mamman säger till Marie att ”inte prata dumheter” och hur hon hittar på en 

annan förklaring till varför Marie skadat sin arm, allt för att försöka få Marie att se händelsen 

som oansvarig. Det hindrar inte Marie från att tro att det hon varit med om är sant utan längre 

fram i berättelsen kopplar hon ihop gudfar Drosselmeiers saga om prinsessan Pirlipat och 

Krakatuk, med det hon själv varit med om (1987, s. 15): 

 

När Marie kunde leka i vardagsrummet igen och fick se Nötknäpparen i leksaksskåpet, 

förstod hon plötsligt att sagan som hennes gudfar hade berättat måste vara Nötknäpparens 

egen historia. Det var klart! I själva verket var han hennes gudfars kusinbarn, som hade 

blivit förtrollad av fru Muserinks- för Hovurmakaren måste ju vara farbror Drosselmeier 

själv (Bell, [Sundström] 1987, s. 15). 

 

Även i denna bearbetning finns flera tecken på att det Marie upplever är hennes sanning. Fast 

omgivningen försöker få henne att inse att hon bara fantiserar och drömmer står hon fast vid 

att det händer på riktigt vilket läsaren får syn på genom hennes upplevelser.  
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Även när Nötknäpparen får ett svärd för att besegra Råttkungen kommer Maries 

omtänksamma sida fram eftersom hon ligger vaken och oroar sig för hur det går för sin 

Nötknäppare som är i strid mot Råttkungen (1987, s. 25-27). Till detta finns ingen illustration 

utan illustrationen visar istället att Marie ligger i sin säng och ser rädd ut medan Råttkungen 

med sju huvuden står och lutar sig mot Marie. Den illustrationen hör till händelsen strax innan 

Marie ser till att Nötknäpparen får ett svärd för att kunna besegra fienden (1987, s. 25-26).  

 

Under sista delen av berättelsen när Marie får följa med till äventyrslandet där allt är gjort av 

godsaker, ser man hur hon skiner upp av vad hon får vara med om, exempelvis när hon möter 

några prinsessor och hon får vara med och stöta socker (1987, s. 29-30). När Marie åter igen 

vaknar upp är det ingen som tror på det hon varit med om. Där och då bestämmer hon sig för 

att låta bli att berätta för någon och istället hålla det för sig själv (1987, s. 30-31). Eftersom 

Marie under berättelsens gång uttryckt sin omsorg och kärlek till sin nötknäppare, är hon 

övertygad om att hon inte bara har livlig fantasi när gudfar Drosselmeier kommer på besök 

med sitt kusinbarn. Marie är helt säker på att det är Nötknäpparen som är kusinbarnet och hon 

blir mer säker på att det hon upplevt i sina drömmar är sant (1987, s. 30-31).  

 

Komparation karaktären Marie (Clara) 

Under detta avsnitt kommer jag att göra en komparation av karaktären Marie från alla tre 

böckerna. 

 

I alla tre verken är Marie en av protagonisterna. Precis som Nikolajeva (Nikolajeva 1998, s. 

55) beskriver, lär läsaren känna karaktären Marie genom hennes beteende, handlingar och vad 

texten berättar om henne. Uppfattningen efter att ha läst alla tre verk är att Marie är en sluten 

karaktär i samtliga verk (Nikolajeva 1998, s. 62).  Detta genom att läsaren får en föreställning 

om Marie från det som sägs i texten, även illustrationerna i de två bilderböckerna visar genom 

kroppsspråk och mimik de karakteristiska dragen hos henne. Marie framstår som en statisk 

karaktär (Nikolajeva 1998, s. 63). Vilket enligt Nikolajeva innebär att i samtliga verk 

förändras inte Marie, utan man får istället lära känna henne under berättelsens gång vilket 

också bekräftar att hon är en rund karaktär. Marie visar i alla tre verk liknande egenskaper, att 

hon är omhändertagande, modig, ordentlig/väluppfostrad och godhjärtad. Detta kommer fram 

i texten i alla tre verk men även genom illustrationerna i de två bilderböckerna. Om man 

jämför karaktären Marie (Clara) i alla tre böcker finns det som sagt mycket likheter, dock 

betonas hennes karakteristiska drag på lite olika sätt i böckerna. I den översatta 
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originalberättelsen (1989) beskrivs Marie endast genom texten, hennes tankar lyfts fram och 

allt beskrivs mer detaljrikt, exempelvis i citatet där Marie är rädd under slaget mellan 

Råttkungen och Nötknäpparen. Vid det tillfället stannar hon ändå kvar för att hon är modig 

nog att hjälpa sin vän (1989 s. 22). Läsupplevelsen i det stycket är mycket mer otäck än 

exempelvis i den senaste boken om Nötknäpparen (2016). Ett exempel på det går att se här:  ” 

Maries hjärta bankade sedan länge så häftigt av rädsla och skräck att hon trodde att det snart 

skulle hoppa ut ur bröstet på henne och att hon sedan skulle dö; men nu var det som om blodet 

stod stilla i hennes ådror.” (Windisch 1989, s. 22). Läsupplevelsen blir genast otäck när man 

läser detta stycke. Maries rädsla kommer fram genom texten, orden i stycket är starka och 

skrämmande. I bilderboken från 2016 är texten avkortad och det finns inte lika mycket 

detaljer och otäcka ord som de ovan men där finns istället bilder som visar slaget mellan 

rivalerna och Marie som hjälper Nötknäpparen. Även om det finns bilder som visar upp just 

den händelsen blir läsupplevelsen inte lika otäck som i den äldre upplagan. Detta för att bilden 

av Marie ändå visar att hon är bestämd på att hjälpa sin vän trots sin egen rädsla. Tittar man 

på hela illustrationen är bakgrunden ljus vilket gör att hela stämningen inte blir lika 

skräckfylld. Maries kroppsspråk visar att hon tar ett skutt framåt och rörelseriktningen 

kommer vänster ovanifrån, vilket kan kopplas till det Rhedin menar visar på något bra/gott 

(Rhedin 2001, s. 180). Mimiken visar heller ingen rädsla utan hon ser bestämd ut (se bilaga 

nummer 2). 

 

I bilderboken om Nötknäpparen från 1987 visar illustrationen att Marie sitter hopkurad in mot 

väggen medan slaget pågår. I texten beskrivs hur hon modigt kastar sin sko för att rädda 

Nötknäpparen men bilden visar en mer rädd Marie. Den bilden är också mycket mer otäck i 

sin helhet på grund av att råttorna bland annat hugger av huvudet på en av de levande 

leksakerna. Återigen blir läsupplevelsen annorlunda, detta visar att i alla tre böckerna är Marie 

(Clara) modig och rädd på samma gång men det betonas på olika sätt. Mycket är lika i hennes 

karaktär men på samma gång olika eftersom författarna har valt att framställa Marie och den 

stämning hon befinner sig i på olika sätt.   

 

Marie verkar vara en ordentlig och uppfostrad flicka i samtliga böcker men det betonas på 

olika sätt. I den översatta originalberättelsen (1989) är det mest fokus på det karaktärsdraget 

jämfört med övriga två böcker. Flera gånger i berättelsens gång uppmanas hon till att vara en 

ordentlig flicka, exempelvis i citatet (se ovan) där det beskrivs att hon får stanna uppe längre 

på kvällen just för att hon är ett stillsamt och förståndigt barn. Här är det mer omgivningen 



Mimmi Sundin 
 

31 
 

runt omkring henne som trycker på vikten av att vara väluppfostrad och ordentlig. I 

bilderboken från 2016 upplevs Clara (Marie) också som väluppfostrad och ordentlig men i 

den berättelsen får det inte alls lika stor framställning i texten. Utan här ser man mer i 

illustrationen hur hon försiktigt och ordentligt klär julgranen, hur hon tar väl hand om 

Nötknäpparen eller hur tacksam och artig hon är mot sin gudfar Drosselmeier när han ger 

henne sin julklapp. I den situationen beskrivs det i texten men bekräftas också genom 

illustrationen hur hon kramar om sin gudfar (2016, s. 7). I bilderboken från 1987 upplevs 

Marie som mer lik den översatta originalberättelsen men att det beskrivs något mindre i 

texten. Även där finns påtryckningar från omgivningen hur en väluppfostrad flicka ska vara 

(1987, s. 6), och hon talar alltid vänligt och artigt till omgivningen och främst till 

nötknäpparen. 

 

4.2.2 Gudfar Drosselmeier 

 

Nötknäpparen (1989) - Gudfar Drosselmeier 

Nedan kommer min analys av gudfar Drosselmeier i förlaget PONTES bearbetning. 

I berättelsens inledande kapitel får läsaren veta att Drosselmeier är gudfar till Marie och 

hennes två syskon Fritz och Luise. Gudfar Drosselmeier beskrivs som en liten mager farbror 

som inte är särskilt vacker, han har mycket rynkor i ansiktet och bär en svart lapp för ena 

ögat. Något hår på huvudet har han inte, han bär i och med det en peruk (Windisch 1989, s. 

5). I texten framkommer att Drosselmeier är en händig man, han tillverkar och lagar ur (1989, 

s. 5). Drosselmeier gör andra uppfinningar också som exempelvis speciella julklappar till sina 

gudbarn. Varje jul har han med sig någon julklapp som han uppfunnit och lagt ner mycket tid 

och arbete på. Denna jul var det ett mekaniskt slott (1989, s. 5-6). Eftersom gudfar 

Drosselmeier älskar sina uppfinningar och lägger ner stor tid på dessa, uppskattar han inte när 

Fritz inte ser hela värdet i det mekaniska slottet. Drosselmeier blir irriterad och förstår inte hur 

Fritz kan klaga på att figurerna endast är programmerade att röra sig en viss riktning (1989, s. 

11-12). Även om gudfar Drosselmeier inte erkänner det framför de vuxna, vet han om att det 

Marie upplever är sant eftersom han själv berättar sagan om prinsessan Pirlipat och Krakatuk. 

Vilket bekräftar Maries upplevelser eftersom han själv finns med i sagan (1989, s. 36-37). I 

den här upplagan är ett av de tydligaste karakteristiska dragen att han är uppfinnesrik. 

Samtidigt upplevs han som ett hot och något skrämmande i början av striden mellan 

Muskungen och Nötknäpparen; 
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Marie började nu gripas av skräck, och hon höll nästan på att springa sin väg i rena 

förskräckelsen när hon fick syn på gudfar Drosselmeier som i stället för ugglan satt uppe 

på vägguret och lät sina gula rockskört hänga ner från båda sidor så att de såg ut som 

vingar. Men hon tog mod till sig och ropade högt och snyftande: - Gudfar Drosselmeier, 

varför sitter du där uppe? Kom ner till mig och skräm mig inte så där, stygge gudfar 

Drosselmeier! (Windisch 1989, s. 20-21). 

 

I situationen som beskrivs ovan framgår i texten att gudfar Drosselmeier sitter uppe på 

vägguret och övervakar det som sker nere på backen istället för att komma ner och hjälpa 

Marie som är rädd för hela situationen. Längre fram i texten bekräftas ytterligare att han inte 

är helt oskyldig till varför Muskungen och hans armé anföll; 

 
-O, gudfar Drosselmeier, du var riktigt stygg, jag såg nog hur du satt ovanpå uret och täckte det 

med dina vingar så att det inte skulle slå högt, för då skulle mössen ha blivit ivägskrämda. 

Jag hörde nog hur du kallade på muskungen! (Windisch 1989, s.35). 

 

Även om gudfar Drosselmeier inte är en ond person genomgående i berättelsen, utan ändå 

ganska snäll mot sina gudbarn framstår han i dessa händelser som otäck eftersom man genom 

Maries upplevelse känner hennes fruktan och rädsla inför honom, då hon inte känner igen sin 

vanliga gudfar. 

 

Bilderboken Nötknäpparen (2016) - Gudfar Drosselmeier 

Jag går nu över till att analysera gudfar Drosselmeier i bilderboken från 2016. 

 

I den senaste bilderboken (Elliot, [Meijer] 2016), har gudfar Drosselmeier en typ av biroll i 

berättelsen. Det är endast på tre uppslag i början av boken som han har någon sorts inverkan 

på berättelsen. På sidorna fem och sex får man reda på i texten att Drosselmeier är syskonens 

gudfar och att han är leksakstillverkare. Dock gör han inte vilka leksaker som helst utan det 

sägs att dessa är magiska på något vis. Illustrationerna av honom visar att han är en äldre 

något rund farbror som ser vänlig ut. På sidan sju kan man se tecken på hans personlighet 

genom att studera illustrationen av honom när Clara kastar sig i famnen på honom för att 

tacka för sin julklapp. Han lyfter då upp henne och visar ett brett leende och läsaren förstår att 

han är en varm och glad gudfar gentemot gudbarnen. Både i text och bild finns tecken på att 

han är en trygg karaktär i sig, han ser lugn ut i ansiktsuttrycket när han lagar Nötknäpparens 

ben och detta lugnar i sin tur Clara som blev ledsen när Nötknäpparen skadades (2016, s. 9). I 

texten framgår hur Drosselmeier lugnar henne genom att säga att hon inte ska vara ledsen mer 

och han säger även ”Soldaten har blivit sårad i strid, men jag kan säkert laga honom igen” 
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(Elliot, [Meijer] 2016, s.9). Där efter tar han fram verktyg och börjar skruva på nötknäpparen 

medan Clara lugnt och tryggt tittar på. Illustrationen är utförd i varma färger och bakgrunden 

är ljus vilket bidrar till att den emotionella stämningen är avslappnad. Mimiken hos gudfar 

Drosselmeier är vänlig med ett brett varmt leende, kroppshållningen är avslappnad när han 

sitter på en pall och Marie står tätt intill och ser på när han lagar Nötknäpparen (se bilaga 

nummer 3).  

 

Bilderboken Nötknäpparen (1987) - Gudfar Drosselmeier 

Här nedan kommer min analys av gudfar Drosselmeier från bilderboken utgiven 1987. 

 

I berättelsens början får man veta att gudfar Drosselmeier är en urmakare och att han gjort 

fina julklappar åt Marie och Fritz. Det är inte förrän lite längre fram i berättelsen som man får 

en bild av hur gudfar Drosselmeier ser ut. Illustrationen av honom visar en ranglig äldre man, 

han har en längre gul rock med en stor blå fluga till. Hans gråa hår är flätat och han har även 

en piratlapp över höger öga (Bell, [Sundström] 1987, s. 7). Bilden av honom är något kuslig 

och piratlappen bidrar speciellt till den känslan eftersom den gör att han ser mer skum ut när 

inte hela ansiktet syns. På samma uppslag frågar han om Marie vill höra sagan om hur 

Nötknäpparen fått sitt speciella utseende (1987, s. 6). Detta visar att han är en farbror med 

fantasi vilket man redan i början förstod när han gav bort bland annat ett miniatyrslott till 

barnen (1987, s. 2). Drosselmeier förekommer även i sagan som han berättar för barnen. I den 

är han hovurmakare och tillverkar råttfällor för att fånga in den onda fru Muserinks (1987, s. 

8). I sagan som berättas sänds hovurmakaren ut för att lösa prinsessans Pirlipats förbannelse 

(1987, s.10). För att sammanfatta karaktären gudfar Drosselmeier är han en farbror med 

fantasi och något mystisk eftersom han på ett sätt berättar sagan för Marie vilket gör att hon 

förstår att det hon upplever på något sätt är verklighet även fast Drosselmeier själv inte 

erkänner det. Gudfar Drosselmeier är även en uppfinnesrik man, det synliggörs bland annat 

när han ger barnen sina speciella leksaker och även när han i sagan berättar om hur han kom 

på att nöten Krakatuk är lösningen till att bryta förbannelsen. 

 

Komparation Gudfar Drosselmeier 

Jag kommer nu att jämföra likheter och skillnader i det som framkommit under de tre 

beskrivningarna av Gudfar Drosselmeier. 
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Gudfar Drosselmeier finns med i alla tre verken, i den från 2016 är gudfar Drosselmeier en 

birollskaraktär eftersom han endast är med i början av boken, medan han har en ganska stor 

roll i både den översatta originalberättelsen (1989) och i bilderboken från 1987. Han är en 

sluten karaktär (Nikolajeva 1998, s.62) som vi lär känna genom vad som sägs i texten om 

honom i alla tre böckerna. Gudfar Drosselmeier är en statisk och rund karaktär i samtliga verk 

(Nikolajeva 1998, s. 63-65). I och med det förändras han inte genom berättelsens gång men 

han besitter fler än en egenskap. I alla tre verk är han en uppfinnare och han framstår som 

händig, en farbror med fantasi och han är även vänlig mot sina gudbarn när han kommer med 

julklappar. Gudfar Drosselmeier är urmakare i de två äldre böckerna medan han i boken från 

2016 beskrivs som en leksakstillverkare. Det skulle kunna bero på att den senaste bilderboken 

är anpassad för mycket yngre åldrar och troligen förstår barnen lättare vad en 

leksakstillverkare gör än vad en urmakare har för sysselsättning. Drosselmeier får en större 

roll i böckerna från 1989 och 1987 eftersom han berättar sagan om prinsessan Pirlipat och 

nöten Krakatuk vilket utgör en relativt stor del av Nötknäpparen som helhet.  Även om han 

endast är med i berättelsens början i den senaste upplagan från 2016 kommer hans egenskaper 

ändå fram genom hans beteende, händelser och genom illustrationerna.  

 

En ganska stor skillnad mellan upplagorna är hur hans utseende beskrivs och framstår. I de 

två äldre upplagorna beskrivs han som en äldre, ranglig farbror med en piratlapp för ögat och 

det ger läsaren ett skrämmande intryck av honom, det blir främst tydligt i bilderboken från 

1987 där man får se en illustration av honom. Medan i den senaste upplagan från 2016 

framstår han som en större, äldre farbror med ett vänligt utseende utan piratlapp (se bilaga 

nummer 3). I bilderboken från 2016 är illustrationen av honom målad med mycket färg och 

han har fått ett mycket mer milt utseende jämfört med hur texten beskriver honom i den 

översatta originalboken (1989): ”Hovrättsrådet Drosselmeier var inte någon vacker man; han 

var liten och mager och hade många rynkor i ansiktet och en stor svart lapp för höger öga, och 

så var han skallig och därför bar han en fin vit peruk […]” (Windisch 1989, s. 5). 

 

Bilden som skapas i huvudet hos läsaren vid den beskrivningen känns inte lika glad och mild 

som man möts av i illustrationen i bilderboken från 2016. I bilderboken från 1987 stämmer 

illustrationen mer överens med beskrivningen ovan, som läsare får man inte alls samma väna 

bild av gudfar Drosselmeier utan han känns mer skrämmande än snäll (se bilaga nummer 4). 

Även här ger valet av färg och valör stor skillnad i vad man får för bild och känsla av boken 
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och karaktären. Kroppshållningen är något ranglig och han ser gammal ut, dels på grund av 

hur ansiktet målas och även piratlappen ger en skum känsla vid läsningen.   

 

Men trots att utseendet och beskrivningen av honom är olika i samtliga böcker är han lika 

uppfinningsrik och vill på ett sätt syskonen väl i alla tre böckerna. Dock så finns det några 

situationer i den översatta originalberättelsen där han upplevs ganska otäck vilket jag visar 

exempel på under den enskilda beskrivningen av karaktären (se sida 26–27 ovan). Där har det 

alltså skett en stor adaption i bilderboken (2016) eftersom han dels inte är med lika mycket i 

berättelsen och han framställs mer vänlig både i text och i illustration.  

 

4.2.3 Nötknäpparen 
 

Nötknäpparen (1989) - Nötknäpparen 

I den översatta originalberättelsen (Windisch 1989) när läsaren för första gången presenteras 

för karaktären Nötknäpparen, står han under julgranen och upptäcks av Marie. I den scenen 

beskrivs Nötknäpparen som en figur med trevligt utseende som ser något försynt ut. Han har 

en lång kraftig överkropp med små tunna ben och det som sticker ut i Nötknäpparens utseende 

är hans stora huvud. Eftersom syskonen aldrig sett något liknande förut upplevs 

Nötknäpparens utseende som lustigt. Nötknäpparens ögon beskrivs vara ljusgröna och att de 

visar på välvilja och vänskap, det beskrivs också i texten att han är välklädd med en 

husarjacka, stövlar, mantel och han bär en bergsmansmössa på huvudet (1989, s. 13). 

Syskonen får förklarat för sig att syftet med Nötknäpparen är att han knäcker hårda nötter om 

man lägger en nöt i munnen på honom (1989, s. 14).  

 

Ett karaktärsdrag som återkommer genom hela berättelsens gång är att Nötknäpparen besitter 

mod. Efter att Nötknäpparen kommit till liv under den sena julaftonskvällen tvivlar han inte 

inför att ge sig in och leda den första striden mot Muskungen med de sju huvuden och dennes 

arme av möss: ”Och därvid drog han sitt lilla svärd och svängde det uppe i luften och 

ropade:”- Mina kära vasaller, vänner och bröder, vill ni bistå mig i den hårda kampen?” 

(Windisch 1989, s. 22-23). 

Nötknäpparen fortsätter att behålla sitt mod och sin entusiasm genom striden trots att de 

denna gång blev besegrade (1989, s. 27-31).  
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Nötknäpparen finns även med i gudfar Drosselmeiers saga om nöten Krakatuk och prinsessan 

Pirlipat, i den beskrivs Nötknäpparen som kusinson till Drosselmeier (1989, s. 53). Det är i 

sagan som Marie och läsaren får reda på bakgrunden till Nötknäpparens underliga utseende. 

Nötknäpparen fick sin förbannelse i samband med att han skulle rädda Pirlipat från 

förbannelsen när han råkade stampa på fru Muserinks i samma stund (1989, s. 56-57). Även 

om hans utseende i och med det blev förändrat framkommer genom berättelsens gång att han 

behåller styrkan och modet, eftersom han inte ger upp hoppet på att besegra Muskungen med 

de sju huvudena. Detta är något Nötknäpparen också lyckas göra när han genom Maries hjälp 

dödar Muskungen med ett svärd (1989, s. 68-70). 

 

Ytterligare karaktärsdrag som framkommer i berättelsen är att Nötknäpparen är en figur som 

besitter vänlighet och visar mycket tacksamhet. Exempelvis är han tacksam för det Marie 

offrat och gjort för honom för att besegra Muskungen:  

 

Ni, min kära dam, ni ensam var den som gav mig en riddares mod och gav min arm 

styrka att bekämpa den övermodige som vågade håna er. Den lömske muskungen har 

blivit besegrad och ligger och vältrar sig i sitt blod! (Windisch 1989, s. 70).  

 

I citaten syns ord som ”riddares mod” och ”kära dam” vilka i sin tur kan anknyta till den 

medeltida riddarsagan med höviska ideal. Nötknäpparen är visserligen ingen drakdödare men 

han är en dödare av den lömske Muskungen. Citatet visar tydligt tecken på tacksamhet och 

han tar därför med henne på ett äventyr genom dockriket (1989, s. 71-84).  

 

I slutet av berättelsen dyker Nötknäpparen upp hemma hos Maries familj men denna gång i 

människogestalt, förbannelsen har blivit bruten efter all omtanke och kärlek från Marie. Dock 

är det bara Marie som förstår att kusinsonen till Drosselmeier egentligen är Nötknäpparen 

(1989, s. 88). Det sista man får veta är att kusinsonen (Nötknäpparen) friar till Marie (1989, s. 

89-90).  

 

Bilderboken Nötknäpparen (2016) - Nötknäpparen 

Nu över till min analys av Nötknäpparen från bilderboken (Elliot, [Meijer] 2016). 

 

Nötknäpparen är i stort sett med på alla uppslag och därigenom går det att dra slutsatsen att 

han är en av huvudkaraktärerna i berättelsen. I början av berättelsen är Nötknäpparen endast 

en leksak men som snabbt visar sig vara en viktig del av berättelsen när han vaknar till liv. 
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Nötknäpparen är klädd i en utstyrsel som liknar en tennsoldats. Nötknäpparen framställs i den 

här berättelsen som modig och lite åt hjälte hållet. Exempel på det är när Råttkungen och 

dennes armé kommer fram och alla leksaker blir levande, Nötknäpparen säger då till Clara att 

hon inte behöver vara rädd, i illustrationen ses han hålla hennes hand men samtidigt visar 

bilden att blicken är något spänd (2016, s. 13–14). Han tar även på sig ledarrollen och leder 

dockorna och tennsoldaterna i striden mot Råttkungens armé: ”Vem slåss vid min sida?” 

ropade nötknäpparen, och som på en given signal klättrade alla tennsoldater modigt upp ur sin 

låda och gjorde sig redo för strid.” (Elliot, [Meijer] 2016, s. 13). På uppslaget efter syns i 

illustrationen hur Nötknäpparen står framför några av sina tennsoldater med sitt svärd i luften 

och blicken ser sammanbitet och bestämt bort mot Råttkungen. Nötknäpparens kroppshållning 

visar med hjälp utav benen, som är böjda och riktade framåt, att han är på väg fram för att 

strida mot Råttkungen (se bilaga nummer 8).  

 

I citatet ser man hur Nötknäpparen får med sig alla tennsoldater på sin sida och därigenom 

faller karaktärsegenskapen naturligt på att han är en modig hjälte. Även om det egentligen är 

Clara som blir hjälten i striden när hon kastar skon på Råttkungen, visar texten och 

illustrationen under själva striden att Nötknäpparen har mod inom sig.  

 

Tacksamhet och vänlighet synliggörs också i Nötknäpparens karaktär under hela slutet av 

berättelsen när han förvandlas till en prins efter att Råttkungen blivit besegrad. Att han visar 

tacksamhet syns exempelvis när han säger till Clara ”Jag har dig att tacka för mitt liv, 

prinsessan Clara” (Elliot [Meijer] 2016, s. 17). Samtidigt visar illustrationen hur han sitter på 

knä och sätter tillbaka Claras sko. Ansiktsuttrycket visar stor vänlighet hos nötknäpparprinsen 

(2016, s. 18). Under berättelsens sista del när Nötknäpparprinsen tar med Clara på äventyr till 

godislandet framstår speciellt hans vänlighet och tacksamhet. Det är tydligt genom 

berättelsens gång att han inte endast visar tecken på en egenskap i personligheten utan som 

nämns ovan finns flera inslag som tyder på vänlighet, mod, tacksamhet och äventyrlighet.  

 

Bilderboken Nötknäpparen (1987) - Nötknäpparen 

Nedan följer analys av karaktären Nötknäpparen från bilderboken (1987). 

 

Inledningsvis får läsaren veta genom texten att Nötknäpparen är en julklapp som Marie snabbt 

fattar tycke för. I berättelsens inledande fas beskrivs Nötknäpparen som en liten gubbe med 

fina kläder, ett något roligt ansikte men som ser snäll ut (Bell [Sundström] 1987, s. 2). 
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Illustrationen av Nötknäpparen visar att han bär en blå rock/kappa, svarta stövlar, en röd 

mantel och svart huvudbonad. Ansiktet är stort med ett brett leende (1987, s. 3). Illustrationen 

av Nötknäpparen kan upplevas hos läsaren som något skrämmande med tanke på hur det 

breda leendet visar tänderna på ett mer skrämmande sätt än ett glatt leende (se bilaga 5). 

 

Nötknäpparen vaknar till liv under julaftonsnatten när Råttkungen och dennes armé kommer 

för att strida. I och med det tar Nötknäpparen på sig ledarrollen över de andra leksakerna och 

visar mod genom att gå till attack mot Råttkungen och ropar till de andra leksakerna och 

svingar samtidigt sitt svärd: 

”Trogna undersåtar, vill ni stå mig bi i striden?” (Bell,  [Sundström] 1987, s. 4). Där blir det 

tydligt att han tar på sig rollen som ledare eftersom han har modet att göra det när den 

skrämmande Muskungen kommer för att anfalla. Eftersom han också kallar dem för 

undersåtar antyder det att han ser sig som regent. Illustrationen visar i relation till denna 

händelse hur Nötknäpparen står och fäktas mot en råtta (1987, s. 5). Minspelet hos 

Nötknäpparen visar ingen rädsla utan mer styrka. Nötknäpparens mod framkommer även när 

han ber Marie ordna ett svärd åt honom så han kan besegra Råttkungen. Det är också något 

han lyckas med när det beskrivs att han står med ett blodigt svärd efteråt hos Marie och 

uttrycker sin tacksamhet för all hjälp (1987, s. 16). 

 

För att ytterligare visa hur tacksam Nötknäpparen är tar han med Marie till ett äventyrligt land 

där han själv är prins (1987, s. 18). Illustrationen beskriver hur han visar Marie vägen upp för 

och in genom en garderob (1987, s. 19). Väl inne i världen där Nötknäpparen är prins, visar 

han en välvilja när han presenterar Marie för sina systrar och förklarar för de andra vilken stor 

hjälp hon varit för honom i striden mot den onda Råttkungen (1987, s. 20). Illustrationen i 

detta sammanhang visar hur de allihop sitter runt ett bord och pratar medan det bakas och 

lagas mat.  

 

I slutet av berättelsen bryts Nötknäpparens förbannelse eftersom Råttkungen är besegrad och 

dels för att Marie, uttryckt sina känslor inför Nötknäpparen. På grund av detta återfår han sitt 

mänskliga utseende igen och kommer tillbaka som kusinson till gudfar Drosselmeier (1987, s 

22). Illustrationen visar en ung man klädd i röd rock, välkammat hår och med ett glatt leende 

ansikte (1987, s. 23). Det beskrivs också i slutet att Marie och kusinsonen (Nötknäpparen) 

förlovar sig med varandra.  
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Komparation av karaktären Nötknäpparen 

Nu följer jämförelsen av karaktären Nötknäpparen utifrån de likheter och skillnader som 

framkommit i beskrivningarna ovan. 

 

Nötknäpparen är den andra protagonisten i samtliga tre verk. Det Nikolajeva beskriver som en 

sluten karaktär stämmer bra in på Nötknäpparen, läsaren lär känna honom genom det som står 

i texten (Nikolajeva 1998, s. 62). Nikolajeva nämner i sin bok att en karaktär brukar antingen 

vara dynamisk eller en statisk karaktär (Nikolajeva 1998, s. 63-64). I detta fall var det något 

svårt att veta vad Nötknäpparen i de tre verken är för typ. I den svenska originalberättelsen 

(1989) får läsaren se hans karakteristiska drag genom berättelsen men i slutet av berättelsen 

förändras han från en Nötknäppare och blir en levande människa som sedan friar till Marie 

något år senare. Detsamma gäller för bilderboken från 1987. I det fallet är det fråga om en 

förändring och Nötknäpparen skulle i och med det kunna vara en dynamisk karaktär i dessa 

fall. Däremot i bilderboken från 2016 är Nötknäpparen mer en statisk karaktär eftersom han 

inte blir en levande människa i slutet av berättelsen. En likhet är att han i alla upplagor är en 

rund karaktär med karaktärsdragen modig, en slags hjälte, vänlig och visar en stor tacksamhet 

gentemot Marie. En av de större skillnaderna är att delen där man får reda på hur han blev en 

Nötknäppare inte finns med i bilderboken från 2016, vilket den gör i övriga två böcker. 

Beskrivningen av Nötknäpparens utseende stämmer mer överens i de två äldre upplagorna 

medan den senaste från 2016 ger en mer vänlig och glad bild av Nötknäpparen. I den boken 

målas han i klara färger och han har inte alls samma breda något otäcka leende som bilden i 

bilderboken från 1987 visar upp, (se bilaga 5 & 6). Även fast han är lika vänlig i alla tre 

böckerna bidrar illustrationerna i boken från 2016 till en ännu mer vänlig Nötknäppare vid 

läsningen. Återigen kan en stor del till detta vara att den senaste upplagan är anpassad för barn 

i åldern 3-6 år.   

 

4.2.4 Fru Muserinks & Muskungen (Råttkungen) 
 

Nötknäpparen (1989) - Fru Muserinks & Muskungen 

Första mötet med Muskungen sker relativt tidigt i berättelsen. Muskungen dyker upp under 

den sena julaftonsnatten tillsammans med sin arme av möss. Läsaren förstår på en gång att 

Muskungen är ett hot mot Marie, Nötknäpparen och de andra leksakerna eftersom han 

beskrivs som en stor mus med sju huvuden och han går även till attack mot Nötknäpparen 

(Windisch 1989, s. 21). Efter denna strid dröjer det ett tag innan Muskungen dyker upp i 
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berättelsen igen, detta då läsaren istället får läsa om fru Muserinks som är mamma till 

Muskungen. Det är i samband med gudfar Drosselmeiers saga om Nöten Krakatuk och 

Pirlipat som fru Muserinks presenteras. I texten beskrivs att fru Muserinks är drottning i riket 

Musolien och att hon är en snabb, smidig och listig mus (1989, s. 41). Den listiga sidan 

framkommer bland annat när hon lurar till sig kungens späck som egentligen ska vara med i 

tillverkningen av korv. I och med det beordrar kungen att fru Muserinks och hennes släkt ska 

utvisas från slottet. Kungen lägger även ut en hel del fällor som många av Muserinks 

släktingar blir lurade in i och sedan dör av. Det skapar ett hämndbegär hos fru Muserinks som 

i och med det ska återkomma och hämnas kungafamiljen genom att lägga en förbannelse över 

prinsessan Pirlipat genom att bita henne (1989, s. 42-43). Mycket riktigt stämmer fru 

Muserinks hot och hon upptäcks en natt när hon stor och skrämmande sitter över prinsessans 

ansikte och biter henne vilket skapar förbannelsen och prinsessans utseende förändras totalt 

(1989, s. 45-46). Lite längre fram i berättelsen, innan fru Muserinks dör genom att 

Nötknäpparen råkar trampa på henne så skriker hon ut att hennes son, Muskungen med sju 

huvuden kommer för att hämnas på Nötknäpparen som precis brutit prinsessans förbannelse 

(1989, s. 56-57).  

 
O, Krakatuk, du hårda nöt för din skull måste jag nu dö pip pip, pip pip, pip pip Även du, 

nötknäppare lilla måste snart dö, det går dig illa ty min son med kronor sju kommer att 

hämnas nu, O liv så friskt och rött från dig jag skiljs och allt blir dött, O hemska 

dödsångest! Pip (Windisch 1989, s. 57). 

 

Återigen syns att fru Muserinks är ute efter hämnd och att hon vill se Nötknäpparen död. 

Läsupplevelsen blir här ganska otäck och man förstår att hon menar allvar med sina hot när 

hon skickar sin skrämmande son med sju huvuden efter Nötknäpparen. Ordvalen bidrar till att 

läsningen blir väldigt otäck när ord som ”död”, ”allt ska bli dött” och ”hemska dödsångest” 

finns med då de orden i sig innebär hemska saker. Utifrån bland annat detta kan man förstå att 

många barn säkerligen skulle uppleva berättelsen som rätt skrämmande.  

 

Mot slutet av berättelsen kommer Muskungen tillbaka och säger hotfullt: 

”-Hi-hi-hi- du måste ge mig dina sockergryn- din marsipan, lilla vän- annars biter jag din 

nötknäppare mitt itu- din nötknäppare!” (Windisch 1989 s. 63). 

 

Han framstår i texten som hotfull och hämndlysten och ögonen blixtrar vilket sätter skräck i 

Marie som behöver offra sina fina saker för att kunna hjälpa Nötknäpparen att döda 

Muskungen (1989, s. 63).  I den här berättelsen framstår både fru Muserinks och Muskungen 
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som riktigt onda och som farliga fiender till Nötknäpparen och Marie. I texten beskrivits 

detaljerat hur de ska försöka döda Nötknäpparen vilket skapar en otäck läsupplevelse: 

 
Tisseitass, tisselituss i det där huset går jag inte in och av späcket äter jag inte, för jag vill 

inte fångas in Hi hi hi! Pip pip pip! Ge mig dina böcker och klänningen med annars 

lämnar jag dig ej i fred och om en sak skall du få besked: din nötknäppare ser du aldrig 

mer för honom skall jag bita mitt itu! Tisselitass, tisselitu. (Windisch 1989, s. 67). 

 

Här använder Muskungen hot för att försöka få som han vill för annars lovar han Marie att 

Nötknäpparen kommer dö.  

 

Bilderboken Nötknäpparen (2016) - Fru Muserinks & Råttkungen 

Jag kommer nedan att beskriva Fru Muserinks och Råttkungen från bilderboken (2016). 

 

I bilderboken (Elliot, [Meijer] 2016) kommer Råttkungen in i berättelsen på sidorna 13 och 

14. I texten får man inte mycket bakgrundinformation om Råttkungen utan han benämns bara 

som Råttkungen första gången när han ska gå till attack mot Nötknäpparen och dennes armé 

(2016, s. 13). På uppslaget på sidorna 13 och 14 syns bara illustrationen i bakgrunden, i 

mörka hörnet på vänster sida och resten av armén finns till höger om Clara och Nötknäpparen. 

Eftersom illustrationerna är mörka på hela uppslaget, Råttkungens ögon lyser vitt och 

samtidigt tittar både Clara och Nötknäpparen skrämt bort mot honom, förstår läsaren att 

Råttkungen är fienden. Det är inte förrän på nästa uppslag som man får en tydligare bild av 

Råttkungens utseende. Råttkungen har en krona på huvudet och en röd mantel på sig samt ett 

par röda stövlar, detta förstärker bilden av att han är kung över de andra råttorna som inte har 

lika exklusiva utstyrslar. Om man endast skulle studera endera texten eller bilderna på 

Råttkungen ger han inte intrycket av att vara allt för skrämmande, illustrationen är inte för 

skrämmande och inte heller i texten framställs han som obehaglig, mer än att han visar 

tänderna på bilden på sidan 15 och i texten beskrivs att han är på väg att attackera 

Nötknäpparen med ”blottande tänder” (Elliot, [Meijer] 2016, s. 16). Utgår man från det 

Rhedin skriver om rörelseriktning och att det onda ofta anländer ofta från höger (Rhedin 

2001, s. 181), stämmer det bra in i detta fall. I striden anfaller Råttkungen från höger och 

målas även upp något större än vad Nötknäpparen och hans armé gör vilket ger inblicken av 

att Råttkungen är ond och en fiende. Fru Muserinks finns inte med i denna upplaga mer än att 

hon benämns av Nötknäpparen med namnet ”den onda råttdrottningen” (Elliot, [Meijer] 2016, 

s. 17) när han förklarar för Clara att förbannelsen är bruten tack vare henne. Han förklarar 

även att det var Råttdrottningen som en gång i tiden lade förbannelsen över honom.  
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Bilderboken Nötknäpparen (1987) - Fru Muserinks & Råttkungen 

Nedan följer beskrivningen av Fru Muserinks och Råttkungen ur bilderboken från 1987. 

 

I berättelsens början kommer Råttkungen fram under julaftonsnatten när allt omkring Marie 

blir levande och det uppstår en strid mellan Nötknäpparens armé och Råttkungen och hans 

egen armé av råttor. I texten beskrivs Råttkungen vara fruktansvärd med sju huvuden med 

kungakronor på varje huvud (Bell, [Sundström] 1987, s. 4). Illustrationen visar en stor tjock 

råtta med sju huvuden som just är på väg att hugga en av Nötknäpparens män med ett svärd 

vilket i sin tur ger en skrämmande känsla hos läsaren (1987, s. 5). Fru Muserinks presenteras 

när gudfar Drosselmeier berättar sagan om den hårda nöten Krakatuk och prinsessan Pirlipat 

(1987, s. 8). Fru Muserinks är drottning över Musolien och snabbt visar hon sin onda sida när 

hon lurar till sig späcket som egentligen skulle vara med i tillverkningen av kungens korv. För 

att hämnas på fru Muserinks läggs flera råttfällor ut som många av hennes familj dör i. Fru 

Muserinks blir rasande och grips av hämndbegär, Hon hotar i och med detta att bita kungen 

och drottningens prinsessa i ansiktet (1987, s. 8). Hoten tas på allvar men fru Muserinks 

lyckas ändå ta sig förbi vakterna och ger prinsessan en förbannelse (1987, s. 10). 

Illustrationen av fru Muserinks visar i samband med denna händelse att hon har ett typiskt 

råttutseende och hon visar läsaren att denne ska vara tyst genom att lägga fingret framför 

munnen (1987, s. 11). Dock lyckas Nötknäpparen bryta prinsessans förbannelse och råkar på 

samma gång döda fru Muserinks genom att trampa på henne (1987, s. 12). Råttkungen 

återkommer för att hämnas sin mammas död, målet är att döda Nötknäpparen. Illustrationen 

visar hur Råttkungen står lutad över Maries säng och skrämmer henne med alla sju huvuden, 

hon måste ge honom sina saker för annars kommer han att döda Nötknäpparen (1987, s. 17). 

Färg och valör (Laukka 2013, s. 187) är här nedtonat i lite mörkare färger och Råttkungens 

rörelseriktning (Rhedin 2001, s. 172) kommer ovanifrån och lutar sig över lilla Marie som 

skrämt kryper ihop i sin säng (Se bilaga 9). Detta påverkar också läsupplevelsen till att något 

mer skrämmande är på gång. Trots hämndbegäret kommer Råttkungen inte längre än att hota 

Marie genom att tvinga henne ge bort sina fina godsaker och leksaker innan Nötknäpparen 

dödar Råttkungen med ett svärd (1987, s. 18).   

 

Komparation i Fru Muserinks & Muskungen (Råttkungen) 

Nedan följer en komparation av skildringen av karaktärerna Fru Muserinks och 

Muskungen/Råttkungen. 
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I alla tre verken är Muskungen/Råttkungen och fru Muserinks fienden, dessa två karaktärer 

har en viktig roll i berättelsen eftersom sagan går ut på att besegra fienden. Fru Muserinks är 

endast med i originalöversättningen från 1989 och i bilderboken från 1987. Hon nämns bara 

kort i bilderboken från 2016. Råttkungen är i alla tre upplagorna en sluten karaktär enligt 

Nikolajevas definition (Nikolajeva 1998, s. 62-63), han är även en statisk karaktär som inte 

förändras genom berättelsens gång. Råttkungen är även en platt karaktär. Nikolajeva beskriver 

att en platt karaktär inte är fullt utvecklad i texten och en platt karaktär har oftast bara en 

egenskap (Nikolajeva 1998, s. 63-64). I detta fall stämmer det bra in då Råttkungen är en 

fiende som i texten framställs som den onde. Allt detta stämmer även in på fru Muserinks. 

När det kommer till ytterligare likheter mellan de tre verken har Råttkungen sju huvuden med 

kungakronor i de två äldre upplagorna men i den senare bilderboken från 2016 har han endast 

ett huvud med en krona på. I alla tre böcker ses han som fiende, han är ond och han besegras i 

samtliga genom samarbete mellan Nötknäpparen och Marie. En skillnad är att Råttkungen 

framställs som mer skrämmande i originalöversättningen från 1989 och i bilderboken från 

1987 än vad han gör i den senaste upplagan. Både texten och illustrationen är mer 

skrämmande för läsaren i bearbetningen från 1987 än i upplagan från 2016. Fru Muserinks 

finns som sagt bara med i de två äldre verken men mycket mellan dessa upplagor stämmer 

överens förutom att i bilderboken från 1987 finns en illustration med och i 

originalöversättningen beskrivs hennes beteende och utseende endast genom text. Hon 

framställs i båda som en ond fiende och hon dör när Nötknäpparen bryter prinsessan Pirlipats 

förbannelse.  

 

Upplevelsen av dessa två karaktärer i alla tre verken är att de är onda och skrämmande, dock 

betonas detta mycket mer i de två äldre böckerna genom att deras handlingar och beteende 

beskrivs mer detaljerat. I bilderboken från 2016 är Råttkungen fortfarande ond och en fiende 

men det framställs inte alls som lika otäckt i denna bok. Texten beskriver inte karaktären allt 

för otäckt och illustrationerna målas inte för obehagligt (se bilaga 8). Det beror troligtvis på 

anpassningen till målgruppen av barn. Mycket är lika mellan samtliga böcker men valet av 

framställning både i text, bild och rörelseriktning är viktiga delar för hur man som läsare 

uppfattar karaktären. 

5. Diskussion 
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Här kommer jag att sammanfatta resultatet och kort diskutera vilka insikter jag kommit fram 

till genom att göra analysen. Jag kommer även att föra en diskussion om hur man skulle 

kunna arbeta med böcker som dessa inom skolan. 

 

5.1 Resultatdiskussion & insikter 
 

Efter att ha analyserat karaktärerna i Nötknäpparen, är det delar i karaktärerna som 

fortfarande är lika sedan den översatta originalberättelsen (1989) kom ut, men det finns även 

skillnader i karaktärsskildringen. De karakteristiska dragen framkommer i samtliga böcker, 

men betonas på olika sätt, exempelvis är flera av karaktärerna mer skrämmande i de äldre 

versionerna än vad de upplevs som i bilderboken från 2016. Samtliga karaktärer har samma 

roller i alla tre berättelserna. Som framgått framställs exempelvis Muskungen och fru 

Muserinks som mycket mer skrämmande i den översatta originalberättelsen (1989) än vad 

Råttkungen gör i bilderboken från 2016. Texten i boken från 1989 beskriver med otäcka ord 

hur de planerar att döda Nötknäpparen, vilket inte alls beskrivs på samma sätt i den senare 

boken. I bilderboken från 2016 förstår man att Råttkungen är fienden. Han framstår som något 

skrämmande men inte alls på samma nivå vilket troligtvis beror på den unga målgruppen för 

den boken som riktas till barn i åldern 3-6 år. Som jag nämnde i komparationen gällande 

Muskungen och fru Muserinks, är bilderboken (1987) mer lik den översatta 

originalberättelsen än vad de är i bilderboken (2016). Dock är den inte lika detaljerad men 

karaktärerna framställs på liknande sätt fast med illustrationer till. Dessa illustrationer upplevs 

mer otäcka i 1987s bearbetning än i den nyare upplagan, exempel på det är när mössen hugger 

av huvudet på en av leksakerna (se bilaga 1).  

 

Vissa av karaktärernas namn skiljer sig mellan utgåvorna, exempelvis heter Marie, Clara i 

bilderboken från 2016 och där nämns även Muskungen vid namn Råttkungen istället.   

I originalberättelsen (1989) beskrivs karaktärerna endast genom text, i bilderboken från 1987 

finns relativt mycket text som också kan ge karaktären en god beskrivning men texten 

kompletteras med illustration som visar någon situation i berättelsen. I bilderboken från 2016 

visar illustrationerna i stort sätt det texten beskriver att karaktären gör. Bilderboken (2016) 

visar exempelvis tydligt om karaktären är glad eftersom mimiken och kroppsspråket säger 

mycket som annars behöver beskrivas ordentligt i texten i originalberättelsen (1989) eftersom 

den inte innehåller illustrationer.  
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Egenskaper framstår hos en karaktär mer eller mindre i de olika upplagorna, exempelvis 

kommer det fram något mer hur viktigt omgivningen i originalberättelsen tycker det är att 

Marie ska vara ordentlig och väluppfostrad. Ser man till skillnader i de olika bearbetningarna 

upplevs bilderboken från 2016 ha en annan typ av barnsyn och andra värderingar än i de äldre 

böckerna, främst den översatta originalberättelsen. I bilderboken (2016) framtonas det inte 

alls på samma sätt att Clara (Marie) måste vara förståndig och ordentlig. När hon i den 

bearbetningen berättar om vad som hänt när Råttkungen attackerade, tas det emot på ett 

vänligare sätt medan i de äldre versionerna mottas hennes berättelse som något negativt. Detta 

framgick tydligt i komparationen där jag visar två citat från bearbetningen (2016) och från 

den översatta originalberättelsen (1989). Jan Keane framhåller bland annat i sin artikel att om 

man adapterar, i detta fall, Nötknäpparen är det av vikt att se till vilken typ av målgrupp det är 

som ska ta del av bearbetningen. Hon nämner även att hänsyn bör tas till vad det finns för 

värderingar i samhället (Keane 2013, s. 168). Nu jämför hon i och för sig berättelsen 

Nötknäpparen mot baletter men hon talar i alla fall om en slags adaption vilket vi  kan 

tillämpa i det här sammanhanget. Det syns i jämförelserna både i intrig och i karaktärerna, 

man har valt att betona händelser och egenskaper mer eller mindre i de olika versionerna. 

 

När det gäller intrigen var mycket lika mellan originalberättelsen (1989) och bilderboken 

(1987). Det som skett i adaptionen är att bilderboken har kortats ner, anledningen skulle 

kunna bero på att något yngre barn ska finna den mer tillgänglig. Ännu tydligare blir 

adaptionen från originalberättelsen till bilderboken (2016), den är tydligt anpassad efter ännu 

yngre barn eftersom texten är kortare med större och fler illustrationer. I den bilderboken togs 

även sagan om prinsessans Pirlipat bort då den händelsen troligen inte sågs som en viktig 

kärnhändelse i just den upplagan. Eftersom bilderboken (2016) är till för yngre barn skulle jag 

kunna tänka mig att den händelsen kan förvirra det för läsarna. Alla tre verken börjar med 

julaftonskvällen, alla innehåller striden mot Råttkungen och alla tre innehåller delen där Marie 

och Nötknäpparen besöker världen på andra sidan klädgarderoben. Originalberättelsen (1989) 

samt bilderboken (1987) innehåller något fler delar som exempelvis att Marie och 

Nötknäpparen gifter sig i slutet.  

 

Sammanfattningsvis gällande intrigen har adaptionen från originalberättelsen till övriga två 

bilderböcker behållit flera stora händelser. Exempelvis striden mellan Muskungen/Råttkungen 

och Nötknäpparens armé, men händelsen har anpassats efter målgruppen för varje bok. En av 

de största skillnaderna är att den översatta originalberättelsen är mycket mer otäck än 
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bilderboken 2016, även bilderboken 1987 är relativt otäck i komparation med den nyare 

bilderboken. Eftersom originalberättelsen (1989) är mer otäck förstår jag att den inte endast 

riktar sig till barn utan även mot de vuxna vilket Blamires nämner i sin artikel (Blamires 

2009, s. 223-224). Precis som Eva Nordlinder nämner, går det att se på adaption som en 

anpassning efter texters lämplighet för läsare på olika nivåer (Nordlinder 1991, s. 125). 

Bilderboken från 2016 är adapterad för att inte vara lika otäck som den översatta 

originalberättelsen eftersom små barn ska kunna läsa samt ta till sig boken. Eftersom texten i 

den boken är komprimerad skulle det kunna vara som Cai Svensson bland annat nämner, att 

texten förlorar sitt sammanhang eller förvirrar läsaren (Svensson 1989, s. 53-54). Men i detta 

fall är nog den kortare texten en fördel på grund av den unga målgruppen för den 

bearbetningen (2016). Den kompletteras med mycket illustrationer vilket gynnar helheten i 

boken. Detta nämner även Svensson, att adaption också innefattar bildspråk men även hur det 

anpassas ihop med övriga komponenter som textens uppbyggnad (Svensson 1989, s. 61).  

 

En insikt jag fick är att en hel del av det som jag nämnde under beskrivning av konstsagan 

stämmer överens med Hoffmanns berättelse, exempelvis är miljön inspirerad av 1800-1900-

tal, det finns något övernaturligt med, i detta fall levande leksaker och talande djur 

(Nordlinder 1991, s. 43-44). En tanke som uppkommit när jag analyserat de olika 

bearbetningarna är, om eventuellt berättelsen Nötknäpparen förlorat sin genre som konstsaga 

något i och med adaptionen till bilderboken (2016). När jag läste originalberättelsen (1989) 

tänkte jag på att den innehåller en del moral och har en slags uppfostrande roll, detta är något 

som Blamires tog upp relaterat till Hoffmanns berättelse (Blamires 2009, s. 225). Vilket jag 

även upplevde som en av de större skillnaderna böckerna emellan, originalet innehåller mer 

moral och uppfostran än vad bilderboken från 2016 gör. Troligtvis beror skillnaden på att det 

skett en förändring gällande synen på barn och uppfostran idag än hur den var förr. En annan 

orsak skulle kunna vara som Zipes nämner i sin artikel, att vissa bearbetningar förlorar det 

mer komplexa delarna som finns med i originalberättelsen, där läsaren skickas mellan 

verklighet och fantasi vilket gör att sagan riktar in sig mot både vuxna och barn (Zipes 2007, 

s. 101-102). Bearbetningarna blir mer av en trevlig saga eller balett som han nämner, vilket 

man kan koppla till bearbetningen (2016) som jag undersökt i den här uppsatsen. 

 

Ytterligare en insikt jag fick när jag analyserade alla tre verken, deras karaktärer och intrigen 

är att det finns mycket man kan upptäcka. För att kunna göra en bra analys på bästa möjliga 

sätt behöver jag rikta in mig på vissa delar eftersom det inte går att undersöka allt på samma 
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gång. Jag valde i denna uppsats att fokusera mycket på karaktärer, intrigen samt hur detta 

framställs i texterna och illustrationerna med mycket fokus på graden av otäckhet. Det man 

skulle kunna undersöka mer i sådan här uppsats är temat eller hur språket förändras mellan 

olika bearbetningar. 

 

5.2 Pedagogisk diskussion 
 

Eftersom det står i kursplanen för ämnet svenska i både årskurs f-3 samt för årskurs 4-6 att 

eleverna ska få möta berättande texter från olika delar i världen och från olika tider i 

samhället skulle Hoffmanns berättelse om Nötknäpparen kunna vara ett exempel på en saga 

som har ett äldre ursprung. Dock tror jag att originalberättelsen (1989) från denna uppsats 

passar bäst som högläsningsbok i klassrummet, dels för att den innehåller en del språkliga 

svårigheter och eleverna kan behöva diskutera dessa med läraren. Boken är som sagt 

skrämmande vilket gör att den antagligen passar bäst i årskurs 4-6. Jag skulle nog säga att 

elever i årskurs 6 är mest lämpade att ta del av den. För att arbeta vidare med boken skulle 

man kunna föra samtal om karaktärerna och hur dessa framställs, vad eleverna tycker sticker 

ut i någon av karaktärernas personlighet. Det går även att diskutera om varför eleverna tror att 

en viss karaktär gjorde på ett visst sätt i en händelse. Ytterligare samtal med eleverna om 

boken skulle kunna handla om det finns något tecken de känner igen från någon annan 

berättelse som de läst.  

 

Jag nämnde även i inledningen att det framgår i kursplanen att elever ska möta text 

kombinerat med bild samt att det ska sättas i ett sammanhang, det gäller för både årskurs f-3 

och 4-6. Ett sätt att arbeta med det i skolan är att för de yngre årskurserna eventuellt använda 

bilderboken från 2016 och först läsa den tillsammans i klassrummet och sedan gå igenom den 

typiska intrigen i en folksaga. Där kan man som lärare först släppa in eleverna och låta de 

placera ut händelserna i berättelsen efter vad de tror gränserna mellan början, mitt och slut är. 

Eftersom bilderboken innehåller både text och illustrationer kan en diskussion om vad 

eleverna tycker bilderna förmedlar vara en bra övning. Det går sen att jämföra med vad texten 

säger. Frågor man kan arbeta med kan vara exempelvis, vad förmedlar bilden för händelse? 

Vilka känslor förmedlas utan att använda texten som stöd? får man veta något i bilden som 

inte framgår i texten och tvärtom? Detta kan också fungera bra i årskurs 4-6 men att klassen 

använder sig av originalboken (1989) och sedan jämför vad eleverna anser är största 
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skillnaden mellan boken med endast text mot exempelvis bilderboken (1987) som kortats ner 

men som innehåller enstaka illustrationer. 

 

Att arbeta med böcker på detta sätt överlag tror jag kan vara bra eftersom det kan leda vidare 

till andra arbetssätt. Undervisningen kan i och med det innehålla samtal om att ibland behöver 

inte en person i ord uttrycka vad en känner utan det kan visas via kroppsspråk och 

ansiktsuttryck. 

Sammanfattningsvis för att återkoppla till inledningen kan det vara en god idé att använda sig 

av bilderböcker i undervisningen eftersom det gynnar även det visuella vilket Rhedin nämner 

i sin bok (Rhedin 2004, s. 12). Elever får genom det se att det går att förmedla känslor och 

information via både text och bilder. 
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6. Bilagor 

 Bilaga 1. Illustration från bilderboken 

Nötknäpparen (1987) 

 Bilaga 2. Illustration från bilderboken 

Nötknäpparen (2016). 
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Bilaga 3. Illustration från bilderboken 

Nötknäpparen (2016) 

   Bilaga 4. Illustration från bilderboken 

Nötknäpparen (1987). 
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  Bilaga 5. Illustration från bilderboken 

Nötknäpparen (1987). 

 Bilaga 6. Illustration från bilderboken 

Nötknäpparen (2016). 
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  Bilaga 7. Illustration från bilderboken 

Nötknäpparen (2016). 

 Bilaga 8. Illustration från bilderboken 

Nötknäpparen (2016).    
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 Bilaga 9. Illustration från bilderboken 

Nötknäpparen (1987). 
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