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Abstract 

Jenny Nordin (2015). Karaktärer och berättarröst: En jämförelse mellan bok och film 

(Characters and narrator: A comparison between novel and film). Independent Project, 

Swedish, Independent Project, Specialization in Early Years Teaching and Grades 1-3, 

Second Cycle, 15 Credits. School of Humanities, Education and Social Sciences.  

The expanded concept of text is somewhat problematic in the means that written text and 

films in fact are different media. The purpose of this study is therefore to compare the novel 

Maria Bleknos with the filmed version En häxa i familjen (A Witch in the Family). My results 

are based on a comparative analysis which examines how the characters are represented in the 

novel and the film. I also investigate if and how the books’ narrator occurs in the film. My 

study reveals that the protagonist’s role is weakened in the film as a result of lost 

transparency. The protagonist’s helper gets the reasoning part of the protagonist’s personality 

in order to bypass that the film lacks a narrator. The description of the antagonist in the film is 

different from the book, and this affects the hidden message in the two works although the 

overall message is similar. The absence of a narrator in the film leads to that the novel’s 

metaphorical language and the protagonist’s thoughts disappear. Instead the film focuses on 

visual effects and sound in order to express mood and feelings. My study implicates that 

teachers should have in mind what the purpose of their teaching is. Both novels and films 

have hidden messages that can be discussed in class. However, different types of media use 

different ways of telling a story, and they also train different abilities. 
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1. Inledning 

Enligt föregående gällande läroplan för grundskolan, Lpo 94, skulle det vidgade textbegreppet 

vara en del av undervisningen. Anna-Malin Karlsson (2007) förklarar i boken Ett vidgat 

textbegrepp att begreppet innefattar mer än endast språkliga uttrycksformer som skrift och tal. 

Talad eller uppläst text läses genom avlyssning och även bilder ska gå att läsa genom att tolka 

innehållet i dem. I det vidgade textbegreppet likställs dessa uttrycksformer med skrift. I vidare 

bemärkelse innebär detta att all kommunikation, eller yttranden som sedan följs av andra 

yttranden kan ses som text. Karlsson hävdar vidare att en text kan uppfattas olika beroende på 

i vilken kontext den uppträder, hur omständigheterna förhåller sig till innehållet. Texten kan 

också få olika funktioner beroende på när den används. Under skrivprocessen kan den till 

exempel innebära något annat än som färdig produkt. 

I dagens gällande läroplan, Lgr 11 (Skolverket, 2011a), har det vidgade textbegreppet inte 

skrivits in som något undervisningen ska utgå ifrån. Skolverket (2011b) anger i 

kommentarmaterialet till ämnet svenska att orsaken till detta är att begreppet ansågs som svårt 

att greppa och innehöll många tolkningsmöjligheter som kunde leda till missförstånd. 

Däremot är det möjligt att se spår av föregående läroplan i vissa passager i den nya. I syftet 

för ämnet svenska kan vi läsa: ”I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat 

estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna 

identiteten och sin förståelse för omvärlden.” (Skolverket, 2011a, s 222). 

Det finns även forskning som visar att det vidgade textbegreppet är problematiskt. Christina 

Olin-Scheller (2006) behandlar lärares syn på det vidgade textbegreppet i sin 

doktorsavhandling Mellan Dante och Big Brother – en studie om gymnasieelevers textvärldar. 

Vissa lärare som deltog i studien ansåg att det skulle underlätta i deras arbete om de bara 

ägnade sig åt skriven text i undervisningen, eftersom planeringstid och andra resurser är en 

bristvara i deras arbete. Dessutom yttrade de att dokumentation kan bli en utmaning för lärare 

vid användning av andra uttrycksformer än det skrivna ordet. Däremot framhäver Olin-

Scheller (2006) vikten av att använda av fler uttrycksformer än typografisk text för att 

elevernas förmågor ska kunna komma till uttryck fullt ut. Detta ska det nu finnas utrymme för 

i skolan enligt det centrala innehållet för ämnet svenska i grundskolans årskurser 1-3: ”Texter 

som kombinerar ord och bild, till exempel film, interaktiva spel och webbtexter.” (Skolverket 

2011a, s 224) 



Jenny Nordin Karaktärer och berättarröst 2015-05-27 

Örebro universitet Självständigt arbete, 15 hp 

 

2 

 

Alla elever är i någon grad bekanta med uttrycksformen film och därför kan detta vara ett sätt 

för lärare att variera svenskundervisningen som annars innehåller mycket typografisk text. 

Något som emellertid kan vara värt att fundera på är hur film och typografisk text förhåller sig 

till varandra.  

 

1.1. Syfte och frågeställningar 

Min problemformulering tar avstamp i ett kritiskt förhållningssätt till att likställa rörliga bilder 

med text. Med detta som utgångspunkt är syftet med denna studie att undersöka hur en film 

kan skilja sig från det skönlitterära verk filmen är baserad på. I min studie ska jag jämföra två 

verk: Ulf Starks (1985) roman Maria Bleknos och filmen En häxa i familjen av Lars 

Blomgren, Börje Hansson och Harald Hamrell (2000). 

I min analys vill jag titta närmare på hur karaktärerna framställs i de två verken och hur de 

eventuellt skiljer sig från varandra. Bokens berättarröst kommer främst till uttryck genom 

liknelser och metaforer samt i skildrandet av huvudpersonens inre tankar. Jag vill således 

undersöka om och i så fall hur bokens berättarröst blir synlig i den filmatiserade versionen. 

Min tanke är även att lyfta vad de eventuella skillnaderna mellan verken kan innebära då det 

gäller berättelsens budskap eller norm, men även ge exempel på vilka uttrycksformer som är 

bundna till bok respektive film som medium. Min förhoppning är också att min analys kan 

bilda underlag för didaktiska funderingar angående användandet av bok och/eller film i 

svenskundervisningen.  

Mina frågeställningar är: 

 Skiljer sig framställningen av karaktärerna och deras relation till varandra i de två 

verken och i så fall hur? 

o Skiljer sig normen som en konsekvens av detta? 

 Hur berättas historien i de två verken, ur vilket perspektiv? Vad händer till exempel 

med berättarrösten i adaptationen från bok till film?  

o Vad är specifikt för boken respektive filmen som medium? 

 

1.2. Metod 

I min analys kommer jag att utgå från Maria Nikolajevas (2004) ramverk för att undersöka 

karaktärerna och berättarrollerna i de båda verken. Jag kommer alltså att använda Nikolajevas 

verktyg för att analysera barnlitteratur även då jag analyserar filmen, detta för att jag valt att 

göra en komparativ studie mellan boken och filmen. Jag anser att användandet av samma 
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ramverk kan hjälpa mig att göra en rättvis jämförelse. I många fall har Nikolajeva fört 

resonemang om två motpoler, exempelvis platta och runda karaktärer. Jag vill ställa mig 

kritisk till hur denna definition används och tänja lite på uttrycken, beroende på hur 

karaktärerna och berättarrösten framställs. Jag kommer alltså att utgå från Nikolajevas modell, 

men inte använda den renodlat i min analys. En presentation av verktygen följer under avsnitt 

2.3 i uppsatsen. 

Vid filmanalysen kommer jag även att ta hjälp av Åsa Jernudds (2010) analytiska verktyg 

inom filmpoetisk analys. I båda fallen kommer jag att berätta kort om innehållet i de två 

verken, för att sedan komma in på själva analysen av karaktärerna och berättarrollen. Jag 

väljer att strukturera analysen utifrån rubriker som även kan ses som kategorier. 

Min avgränsning av vilka karaktärer jag väljer att analysera går vid antalet gånger de 

förekommer i boken respektive filmen. Vissa karaktärer har vad man kan kalla statistroller 

och tillför inte särskilt mycket till historien eller berättandet. Självklart finns det även 

skillnader i hur mycket de andra karaktärerna förekommer, så därför väljer jag att dra gränsen 

vid att karaktärerna måste återkomma i berättelsen minst två gånger för att vara med i 

analysen. 

Under analysen av berättarrösten i boken respektive filmen kommer jag både att ta upp 

exempel från boken som inte är med i filmen och tvärtom. Jag kommer dessutom att jämföra 

en passage eller scen som förekommer i både boken och filmen. De två verken skiljer sig 

något i handlingen och därför finner jag det nödvändigt att inte bara begränsa mig till avsnitt 

där boken och filmen är lika varandra. Men det är inte handlingen jag jämför i första hand, 

utan snarare hur handlingen förmedlas. 

 

1.2.1. Reflektioner kring mitt val av metod 

I min studie kommer jag att fokusera på att jämföra innehållet i en bok med innehållet i filmen 

som är baserad på boken. Utifrån detta kommer jag att kunna urskilja vissa aspekter som kan 

ses i relation till ett större perspektiv. De generaliseringar jag väljer att göra bör, på grund av 

den begränsade mängd material de är grundade på, inte ses som allmängiltiga utan snarare 

som exempel på hur det kan se ut. 

I min analys utgår jag från Nikolajevas (2004) modell om hur en barnbok är uppbyggd och 

Jernudds (2010) resonemang kring hur film kan analyseras. Dessa analytiska verktyg har jag 

valt eftersom de är relevanta för det jag syftar till att undersöka. Jag hade kunnat använda mig 
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av begrepp som andra forskare har myntat, dock ser jag att de hade haft liknande innebörd och 

skulle därför inte påverka mitt resultat nämnvärt. Däremot hade jag kunnat få syn på andra 

komponenter i de två jämförda verken om jag hade haft en annan ingång än karaktärers 

framställning och berättarröst i min analys. Detta finner jag viktigt att läsaren har i åtanke. 

 

1.3. Disposition 

Nu efter de inledande avsnitten vill jag presentera dispositionen för kommande delar i denna 

studie. Jag kommer nedan att presentera boken och filmen jag tänker analysera med korta 

sammanfattningar av deras handling. Framöver vill jag ge en kort genomgång av tidigare 

forskning som behandlar liknande problem som jag ska undersöka. Därefter följer en 

presentation av annan forskning som är relevant för studien och som även innehåller begrepp 

och analytiska verktyg som kan vara av nytta för min studie. Detta kommer att leda in på 

själva analysen där jag väljer att börja med att undersöka vilka skillnader i framställningen av 

karaktärerna som förekommer mellan boken och filmen. Dessa skillnader är strukturerade 

utifrån rubriker och kan ses som kategorier. Därefter följer min analys av berättarröst och 

perspektiv i de båda verken, också strukturerade utifrån rubriker. Sedan kommer jag att 

diskutera mina upptäckter och föra dem in i ett vidare perspektiv för att avsluta med en 

sammanfattning av arbetet. 

 

1.4. Presentation av material 

De två verk jag har valt att jämföra är boken Maria Bleknos (Stark, 1985) och filmen En häxa 

i familjen (Blomgren et al., 2000). Nedan följer överväganden som lett fram till mitt val samt 

en presentation av de båda verken. 

 

1.4.1. Överväganden i valet av analysobjekt: Maria Bleknos och En häxa i familjen 

Jag har lagt stor vikt vid att hitta en bok skriven av en svensk författare som legat till grund 

för en svensk filmatisering av verket och där båda ska vara relevanta för de årskurser jag 

kommer att undervisa i som lärare, nämligen förskoleklass till årskurs tre. Det finns många 

filmatiserade böcker som är anpassade för barn, dock inte lika många med svenska som 

originalspråk. Då det kommer till det litterära verket finns det ofta översättningar till svenska 

från originalspråket, däremot kan det bli problematiskt att hitta en film där karaktärerna talar 

svenska, om den inte är dubbad. Jag ser även att det skulle kunna innebära problem att visa en 

film som inte är på svenska i så pass låga åldrar, därför gör jag valet att begränsa urvalet till 
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böcker och filmer som från början är skapade på svenska. På så vis går jag inte heller miste 

om någon information som kan försvinna i översättningar.  

Det finns flera svenska författare vars verk har blivit filmatiserade, bland annat Astrid 

Lindgren. Däremot valde jag bort att använda mig av något av hennes verk för att min 

uppfattning är att det redan finns mycket forskning om hennes verk. Jag ville därför använda 

mig av ett verk som jag sedan tidigare inte hade någon uppfattning om, utan bara hört talas 

om. Slutligen valde jag Maria Bleknos (Stark, 1985) och En häxa i familjen (Blomgren et al., 

2000), då både boken och filmen uppfyller alla mina ovan nämnda kriterier. Ulf Stark är 

också en välkänd svensk författare som skrivit många barnböcker. Förutom Maria Bleknos 

har även andra av Ulf Starks böcker blivit filmatiserade, bland annat Dårfinkar & dönickar, 

Kan du vissla Johanna och Percy, Buffalo Bill & Jag. 

 

1.4.2. Sammanfattning av boken Maria Bleknos  

Ulf Stark har skrivit en berättelse om Maria som bor med sin familj: mamma, pappa, Lillebror 

och Storebror. Maria har varit sjuk i två veckor och måste därför vara hemma. En dag när 

både mamma och pappa behöver gå till jobbet anlitar de en barnvårdare vid namn Gerda. 

Gerdas utseende skrämmer Maria och hon misstänker att Gerda är en häxa.  

Maria och den nyinflyttade pojken Bebbe gör sitt bästa för att Gerda inte ska stjäla familjens 

värdesaker och än värre Marias lillebror. När Gerda tar sina dagliga tupplurar kommer Bebbe 

på besök hos Maria. Under tiden då Gerda sover passar de på att göra saker som de tror kan 

sätta käppar i hjulen för Gerda. De spår som Maria och Bebbe lämnar efter uppdragen skyller 

Maria på sina föräldrar så att Gerda ifrågasätter föräldrarnas förmåga att ta hand om barnen. 

De kvarlämningar efter Maria och Bebbe som Marias föräldrar sedan upptäcker skyller Maria 

på Gerda, vilket bidrar till att föräldrarna undrar om allt står rätt till med henne. De få 

tillfällen då föräldrarna och Gerda möts uppstår det missförstånd som gör att fördomarna dem 

emellan växer sig starkare. 

Gerda planerar en utflykt med Maria vilket Maria tolkar som att Gerda ska röva bort henne. 

Innan utflykten ska äga rum sker en olycka som gör att Maria och Bebbe rymmer hemifrån. 

De är borta i flera timmar och sedan när de äntligen kommer tillbaka är Gerda så lättad att hon 

gråter. Maria minns att hennes mamma har sagt att häxor inte kan gråta och det faktum att 

Gerda nu gör det ser Maria som ett tecken på att Gerda bara är en snäll gammal tant. När 
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Marias föräldrar kommer hem uppdagas sanningen bakom alla missförstånd mellan Gerda och 

föräldrarna. 

1.4.3. Sammanfattning av filmen En häxa i familjen 

I introt till Blomgren et al. (2000) spelas först kuslig och sedan dramatisk musik samtidigt 

som namnen på de som gjort filmen avlöser varandra framför en bakgrund där en kittel kokar.  

Maria tvingas dela rum med sin lillebror, något hon inte är nöjd med eftersom de bråkar ofta. 

Hennes stora önskan är därför att få ett eget rum. Maria träffar Makka, en nyinflyttad tjej som 

har en önskekula. Maria använder den för att önska bort sin lillebror. 

Maria blir sjuk och måste vara hemma från skolan. Mamma och pappa kan inte vara hemma 

och ta hand om henne, istället kommer det en tant vid namn Gerda som ska vara barnvakt. 

Maria och Makka misstänker att Gerda är en häxa eftersom hon ser ut som en och uppför sig 

konstigt. Makka har en bok som beskriver hur man känner igen en häxa och Gerda passar in 

på flera av beskrivningarna. De tror att Gerda har kommit för att röva bort lillebror och de gör 

sitt bästa för att stoppa henne. De tar hjälp av Makkas bok som ger instruktioner om hur man 

kan bekämpa en häxa. De spår som Gerda hittar efter häxbekämpandet skyller Maria på sina 

föräldrar, vilket får Gerda att ifrågasätta om föräldrarna kan ta hand om sina barn. Även 

föräldrarna hittar spår efter Marias och Makkas upptåg, men kommenterar det inte nämnvärt. 

Gerda föreslår att hon, Maria och Lillen ska åka på utflykt. Maria tolkar detta som att Gerda 

ska röva bort henne och Lillen. Maria lyckas rädda undan Lillen genom att lämna honom på 

dagis, istället är det Makka som följer med Maria och Gerda på utflykten. De åker till en 

kuslig borg och kommer sedan fram till ett rum med en kittel. Maria och Makka är säkra på 

att Gerda ska äta upp dem, och även Lillen som har åkt dit på dagsutflykt med sitt dagis. Det 

visar sig dock att Gerda bara ville visa dem ett turistmål där hon en gång varit guide och 

hjälpt till i restaurangköket. På vägen hem resonerar Maria och Makka sig fram till att Gerda 

nog är en häxa, men att hon är en snäll häxa. Maria är glad att Lillen inte blivit uppäten, och 

två veckor senare när hon fyller år får hon ett eget rum. 

 

2. Bakgrund 

Tidigare forskning berör till viss del samma område som jag vill undersöka. Bland annat har 

det gjorts studier som analyserar karaktärers framställning eller berättarröstens roll i bok och 

film. Jag har sökt efter jämförelser mellan Maria Bleknos och En häxa i familjen, men kan 
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inte finna någon studie som behandlar detta. Däremot finns det material som riktar in sig på 

andra verk av Ulf Stark. Dessa ser jag dock inte som vetenskapliga eftersom det mest rör sig 

om lärarhandledningar som berättar hur en lärare kan lägga upp en lektion där syftet är att 

jämföra bok och film. Att jag funnit lärarhandledningarna visar dock att det finns efterfrågan 

om att jämföra Ulf Starks böcker med de filmatiserade versionerna, vilket ökar min 

motivation att göra en jämförande analys av Maria Bleknos och En häxa i familjen.  

 

2.1. Litteratur om förhållandet mellan text och film 

Nils Ahnland (2011) ser böcker och film som två olika medier och hävdar att dessa inte bör 

jämföras. Detta blir tydligt av argumentet ”film är film, litteratur är litteratur” (s 6). Ändå har 

författaren sammanställt ett femtiotal analyser av bok respektive film i Från pärm till skärm: 

Om böcker som blivit film. Analyserna är av diskuterande karaktär och behandlar verken i 

separata avsnitt: först boken och sedan filmen. I diskussionen om filmen kan vissa jämförande 

kommentarer förekomma, men huvudsyftet är att se bok och film som skilda saker. Efter 

diskussionen om varje verk följer Ahnlands (2011) kommentar om boken är läsvärd och om 

filmen är sevärd. Kommentarerna ska enligt min tolkning inte ses i förhållande till varandra 

utan är författarens uppfattning om två skilda verk. I vissa fall rekommenderar författaren 

bara den ena formen av verket, ibland båda två. Ibland anser Ahnland att är båda verken är 

värda att konsumera (främst ur underhållningssynpunkt), men att den ena formen av verket är 

snäppet bättre. Författarens slutord påvisar att en dålig film kan bli en bra bok och tvärtom. 

”Källan behöver inte heller nödvändigtvis hålla hög kvalitet för att det skall resultera i en 

fantastisk film” (s 306). Detta kan ses som lite av en motpol till det vidgade textbegreppet, 

som snarare innebär att bok och film ska ses som likvärdiga verk. 

Även andra författare ser problematiken i att jämföra bok och film med varandra. Philip Nel 

(2002) har i Bewitched, bothered, and bored: Harry Potter, the movie jämfört boken Harry 

Potter och de vises sten med filmen. Resultatet visar att i filmen läggs fokus på visuella 

effekter och filmen bygger inte upp känslor på samma sätt som boken gör. Författaren 

framhäver att dialogen hamnar i skymundan då specialeffekter, ljud och musik tar mycket 

plats. Vidare diskuterar författaren att filmen inte är tillräckligt lik boken i vissa avseenden, 

men väldigt lik boken ur andra synvinklar. Detta beror bland annat på hur viktiga vissa 

detaljer är i förhållande till andra. En stor skillnad mellan boken och filmen är enligt Nel hur 

författaren och regissören förhåller sig till den tänkta läsaren eller publiken. Filmskaparna ser 

den tänkta publiken som barn medan författaren till boken syftar till att roa både yngre och 
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äldre läsare. Nel för en diskussion om att regissören till filmen verkar tro att gestaltandet 

måste vara övertydligt för att åskådaren ska förstå, vilket är ett tecken på att filmen riktar sig 

till barn. 

Även Elin Eklund (2005) analyserar två kapitel ur boken Harry Potter och de vises sten och 

jämför med motsvarande sekvenser i filmen, detta i examensarbetet Boken blev film: Vad 

hände med Harry Potters värld? Enligt författaren är det en kvalitativ jämförande 

innehållsanalys där hon jämför längden av bokens kapitel och filmens sekvenser, undersöker 

vad från boken som inte finns med i filmen och tvärtom samt om någonting har ändrats i 

adaptationen. Det faktum att författaren jämför längden av bokens kapitel och filmens 

sekvenser med varandra gör att jag ser analysen som delvis kvantitativ. Arbetet fokuserar på 

bokens respektive filmens handling. Resultatet av Eklunds (2005) analys visar främst att vissa 

ändringar har gjorts från bok till film för att göra åskådarens upplevelse mer ”dramatisk och 

spännande” (s 27). Detta har gjorts med visuella effekter, som att karaktärerna flyger på 

kvastar istället för att gå. Detta påverkar inte handlingen i någon högre grad.  

Christer Johansson (2008) diskuterar i sin avhandling Mimetiskt syskonskap: En 

representationsteoretisk undersökning av relationen fiktionsprosa-fiktonsfilm hur de två 

medierna bok och film kan förhålla sig till varandra. Johansson undersöker vad som skiljer 

dessa medier åt utifrån en rad olika aspekter, men även på vilket sätt de liknar varandra till 

exempel vad beträffar berättandet. Vanliga föreställningar kring skillnaden mellan bok och 

film är enligt Johansson att ”Den litterära berättelsen förmedlas således alltid, enligt den 

klassiska narratologin av en berättare och kan därför aldrig vara genuint dramatisk eller visad” 

(s 271). Filmens sätt att berätta är istället att åskådliggöra händelseförloppet så att åskådaren 

upplever det som att få innehållet visat för sig utan att någon egentligen berättar. Johansson 

klarlägger däremot att det visst förekommer ett berättande, även om det inte sker språkligt 

som i böcker. Berättandet i film ligger istället i att någon bestämmer vad åskådaren ska få se. 

Johansson (2008) framhäver ytterligare att böcker i högre grad använder sig av subjektivt 

berättande än vad filmer gör, det vill säga att se någonting ur en karaktärs synvinkel. Detta 

kan sägas bero på att filmåskådare är vana vid ett mer objektivt berättande och kan därför bara 

fokusera på att se något ur en subjektiv synvinkel under korta stunder.  

Jennie Bohman (2006) undersöker i sitt examensarbete Text till film: En studie om 

adaptationsproblematiken och hur sagan förvandlas till en visuell verklighet hur två 

adaptationer från bok till film tagit itu med de utmaningar som kan uppkomma i ett försök att 
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efterlikna originalberättelsen. Författaren jämför Astrid Lindgrens Mio, min Mio och Maria 

Gripes Glasblåsarens barn med de filmatiserade versionerna. Studien visar bland annat att 

filmerna ger möjlighet att väcka sagorna till liv genom att exempelvis visa miljöer. Det som 

däremot är en svaghet hos filmerna är att de tappar lite av den psykologiska aspekten eftersom 

åskådaren inte släpps in i karaktärernas inre på samma sätt som i böckerna. Författaren 

diskuterar även att texttrogenhet inte alltid är värt att eftersträva i adaptationer från bok till 

film, eftersom de två olika medierna har olika förutsättningar att framföra innehållet.  

Marie Wilhelmsson (2009) gör genom sitt examensarbete Olika möjligheter till 

karaktärsskildring i bok och film?: En studie av Sandor slash Ida en jämförelse av 

karaktärerna i Sara Kadefors bok och film. Wilhelmssons iakttagelser visar att boken ger 

mycket bakgrundsfakta om karaktärerna, vilket bidrar till att läsaren har stor möjlighet att 

utveckla förståelse för karaktärernas reaktioner och handlingar. Detta går filmåskådaren miste 

om genom att se filmen. Däremot har filmen andra förutsättningar än boken när det gäller att 

framkalla känslor och gestalta karaktärerna på ett sätt som gör dem levande. 

De studier jag hittills har presenterat undersöker antingen böcker och filmer som kan 

användas som undervisningsmaterial i högstadiet och gymnasiet, eller så har studierna en 

annan utgångspunkt för sin analys än att undersöka karaktärer eller berättarröst. Detta 

motiverar mig att utföra min studie som riktar in sig på att analysera karaktärers framställning 

och berättarröstens roll i en bok och en film. Detta kan i sin tur ligga till grund för 

undervisningen i lågstadiet. 

 

2.2. Användningen av film i skolan 

Charles B. Gordon och Karen E. Eifler (2011) ser genom sin studie Bringing Eyes of Faith to 

Film: Using Popular Movies to Cultivate a Sacramental Imagination and Improve Media 

Literacy in Adolescents att film i skolan kan vara användbart. Författarna menar att om 

eleverna lär sig något genom film kan det vara lättare för dem att minnas kunskapen. Med 

detta syftas dock inte på instruktionsvideor, utan på fiktionsfilm. Om en film framkallar en 

känsla hos eleven kan denna kunskap senare förknippas med känslan och därmed sätta sig 

djupare. 

Även Terrence Cavanaugh och Catherine Cavanaugh (1996) anser i Learning Science with 

Science Fiction Films att film kan vara en metod för att förena nytta med nöje, något som 

bidrar till att eleverna minns kunskapen bättre. Författarna föreslår även att film kan lägga 

grund för ett intresse hos eleverna på ett sätt som vanlig klassrumsundervisning ofta inte kan. 
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Ett exempel kan vara att använda science fiction-filmer för att elever ska få bukt med ett 

naturvetenskapligt fenomen i en annan miljö än vad de är vana vid. Det kan också fungera 

som visuellt stöd för att förstå ett fenomen. Cavanaugh och Cavanaugh (1996) förklarar 

vidare att science fiction-filmer kan få olika användningsområden beroende på hur 

undervisningen läggs upp. Vissa science fiction-filmer är baserade på böcker, vilket kan göra 

det möjligt att lägga upp ett ämnesöverskridande arbete med svenska och naturvetenskap.  

Film kan fylla olika funktioner för undervisningen och beroende på situationen kan film 

användas som ett effektivt sätt att förmedla information på. Olin-Scheller (2006) presenterar 

tre vanliga sätt att använda sig av film i skolan: Film som illustration används för att visa 

någonting som kan vara svårt att greppa utan att ha något visuellt stöd. Innehållet i filmen 

analyseras inte särskilt ofta, utan syftet är att förklara hur någonting är eller ser ut. En vanlig 

uppfattning är att det går att spara tid genom att titta på film, eftersom filmen kan göra 

lektionsinnehållet åskådligt. Olin-Scheller klarlägger vidare att Film som utfyllnad används 

som ett moment i ett övergripande område eller tema. Filmen kan förstärka bilden av det som 

avhandlats. Sådana filmvisningar används ofta i slutet av ett arbete för att repetera och 

förtydliga. Film som jämförelse är ytterligare ett sätt att använda sig av film i 

undervisningssammanhang enligt Olin-Scheller. Genom detta arbetssätt jämförs bok och film 

för att eleverna ska få chans att känna igen verket i ett annat medium. Det är vanligt att boken 

ses som den korrekta versionen av historien och att filmen ger en kompletterande bild. 

I vissa fall kan lärare vinna mer på att visa film än att läsa i undervisningen. Bo Bao (2008) 

framlägger i sin artikel ”The differences between novels and films - Enhance literature 

teaching by using films” att film kan vara överlägsen en bok när det gäller att gestalta visuella 

ting, så som hur någonting ser ut, rör sig eller liknande. Däremot är det svårt att fånga 

abstrakta ting på film, såsom personers tankar. Filmer där vi inte har tillgång till någons inre 

kan bara ge oss vad som syns på ytan, vilket inte alltid är tillräckligt för att ge oss den 

information som boken kan ge. Bao förklarar vidare att en film kan ge åskådaren en historia 

utan någon som berättar (berättarröst), genom att framställa den visuellt. En bok har i stort sett 

alltid en berättare, som kan se saker ur olika perspektiv. Ofta är berättaren allvetande och 

någon som läsaren känner förtroende inför. Filmer är enligt Bao också ofta ”berättade” utifrån 

ett allvetande perspektiv, eftersom regissören väljer vad publiken får och inte får se. 

Filmåskådarna litar på det de får se och tar det som sant, och vid de tillfällen då det de just sett 

inte visar sig stämma blir de upprörda och känner sig lurade. Författaren påpekar också att 
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filmer kan förmedla information eller känslor med hjälp av ljud eller musik, något som inte 

böcker kan göra. 

Mer konkret anser Bao (2008) att lärare bör använda sig av filmer för att utveckla elevernas 

språk. Detta kan göras bland annat genom rollspel baserade på bok och film. En film kan 

också lägga grund för diskussioner, som ofta är ett tillfälle för elever att utveckla sitt språk. 

Även om det finns positiva aspekter med att använda sig av film i undervisningen betyder det 

inte att det görs frekvent. Karin Andersson (2007) visar med sitt examensarbete Kan man läsa 

film?: En studie av svensklärares attityd till spelfilm i undervisningen att filmvisningar i 

klassrummet inte förekommer särskilt ofta. I studien framgår det att det var vanligast att se på 

film med sina elever någon gång per läsår, max en gång per termin. Det var även vanligare att 

film visades i gymnasieskolan än i grundskolan. Syftet med filmvisningen är oftast att 

komplettera annan undervisning eller att använda film som diskussionsunderlag. Ett argument 

som de deltagande lärarna i Anderssons studie framförde för att se film i skolan var att 

eleverna ska få möta film även i undervisningssammanhang, inte bara som underhållning 

hemma. Detta kan enligt mig ses i relation till Olin-Schellers (2006) studie, där många lärares 

uppfattning om film i undervisningen är att eleverna ser filmvisning som avkoppling. Detta är 

för att eleverna upplever att läraren inte kräver lika mycket av eleverna under filmvisning som 

vid läsning. 

 

2.3. Redskap för att analysera barnlitteratur 

Eftersom min studie syftar till att undersöka hur karaktärer samt inre tankar kommer till 

uttryck i bok respektive film, har jag valt att utgå från några begrepp som behandlar både 

karaktärer och berättarroller inom barnlitteratur.  

 

2.3.1. Karaktärer i barnlitteratur 

Nikolajeva (2004) beskriver att det finns vissa roller hos karaktärerna i en berättelse. Den 

karaktär som tar störst utrymme i en berättelse är nästan alltid huvudperson, eller protagonist 

som det också kallas. Huvudpersonen kan i vissa fall vara en kombination av flera personer, 

då kallas det ”kollektiv huvudperson” (s 95). Personerna bildar tillsammans en enhet med sina 

olika personlighetsdrag, vilket kan bidra till att fler läsare kan identifiera sig med den 

kollektiva huvudpersonen. Individuella huvudpersoner är mer komplexa och fullständiga 

personer. 
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Förutom protagonisten förekommer en rad andra roller i en berättelse. Dessa karaktärer är mer 

eller mindre viktiga för historien och får olika stort utrymme. Nikolajeva (2004) klargör att 

vissa karaktärer bara kan vara med en gång då hen nämns vid namn, medan andra kan vara 

med nästan lika mycket som huvudpersonen. Vissa antagonister, motståndare till 

protagonisten, kan vara viktiga för berättelsen och ta mycket plats. Däremot, menar 

författaren, är det protagonistens historia som berättas och därför är det denne som är 

huvudpersonen i berättelsen. De karaktärer som inte är huvudpersonen är bipersoner, dessa 

kan vara mer eller mindre centrala. Karaktärer som är viktiga för handlingen är centrala 

karaktärer, medan andra karaktärer som kan ses som biroller är perifera karaktärer. 

I barnlitteraturen finns i stort sett alltid vuxna karaktärer, Nikolajeva (2004) förklarar att dessa 

kan ses som nödvändiga för att kunna förmedla ett budskap om att barn är beroende av vuxna 

i sin utveckling. Föräldrarna gestaltas ofta i moderna barnböcker som oförstående och 

ointresserade. 

Nikolajeva (2004) delar också in karaktärerna i att vara dynamiska eller statiska, där 

dynamiska på något sätt förändras under berättelsens gång medan statiska karaktärer inte gör 

det. På liknande sätt förekommer även runda och platta karaktärer. Platta karaktärer är 

förutsägbara och har oftast bara en, ibland ingen, egenskap. De är alltså oförändliga genom 

hela berättelsen. Runda karaktärer har ett större djup, vilket innebär att de inte är genomgoda 

eller onda utan mer som riktiga människor som har en komplex sammansättning av 

egenskaper. 

Helgjutna och fragmentariska karaktärer är ytterligare två begrepp som Nikolajeva (2004) ser 

som varandras motpoler i en analys. Helgjutna personer blir beskrivna in i detalj i berättelsen 

och lämnar inte mycket utrymme för läsaren att själv tolka eller brodera ut personen. Detta 

behövs inte eftersom allt redan finns i texten. En fragmentarisk karaktär däremot beskrivs 

enligt Nikolakeva med små delar som inte går att koppla samman till en fullbordad person. De 

små fragmenten av information om personen är inte tillräckliga för att läsaren ska veta exakt 

hur personen ser ut, rör sig, talar och så vidare. Istället får läsaren själv fylla i dessa luckor, 

vilket kan skapa förvåning om det visar sig att personen senare skiljer sig från läsarens egen 

uppfattning. Däremot menar Nikolajeva inte att det betyder att helgjutna personer ”inte 

nödvändigtvis [är] lika komplexa som levande människor, men ändå får vi som läsare en 

någorlunda fullständig information om dem” (s 128). 
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Genomskinlighet är även ett begrepp som enligt Nikolajeva (2004) är lämpligt att utgå ifrån 

vid en analys av litterära karaktärer. En person som är genomskinlig förmedlar sina tankar till 

läsaren och ger hen tillgång till information som andra karaktärer i boken inte har tillgång till. 

En ogenomskinlig person visar inte sina tankar för läsaren och begränsar läsaren till yttre 

beskrivningar av personen.  

 

2.3.2. Berättarröster i barnlitteratur 

Då en berättelse förmedlas av en utomstående person, alltså inte i jag-form, kallar Nikolajeva 

(2004) detta för opersonligt berättande. Det finns fyra olika nivåer: allvetande, begränsad 

allvetande, objektiv och introspektiv. Den allvetande vet vad alla personer tänker och känner, 

den begränsade allvetande vet ungefär vad de viktigaste personerna vet och känner, den 

objektiva vet inte vad personerna i berättelsen tänker eftersom hen står utanför sammanhanget 

och den introspektiva vet bara vad en av personerna tänker och känner. Det sistnämnda 

perspektivet menar Nikolajeva, ser alltså berättelsen ur någon persons synvinkel utan att det 

är jag-form. Indirekt tal är en återgivning av vad någon karaktär har sagt eller tänkt, berättat 

av berättarrösten. 

Nikolajeva (2004) presenterar perceptionssynvinkeln som det synsätt där vi får ta del av en 

berättelse genom någon annans ögon. Berättaren meddelar då vad som händer runtomkring 

den personen. När berättaren redogör för någons tankar eller känslor utifrån den karaktärens 

synvinkel, sköts berättandet ur en ”överförd, konceptionsvinkel eller ideologisk vinkel” (s 

168). Det kan enligt Nikolajeva bidra med en känsla av att det inte är berättaren som talar, 

utan att karaktären förmedlar någonting själv, men så är inte fallet. Ett annat begrepp för att 

berätta något ur en viss karaktärs vinkel är fokalisering. Under intern fokalisering förmedlar 

berättaren personens känslor och tankar, medan extern fokalisering fokuserar det som syns 

utåt, hur personen ser ut eller vad hen gör. Nikolajeva framhåller att det är vanligt att 

synvinklarna ändras genom berättelsen, så att läsaren får ta del av flera personers synsätt. 

Detta skapar en dynamisk berättelse. Den skiftande fokaliseringen kan även hjälpa läsaren att 

förstå karaktärerna och lära känna dem. 

Nikolajeva (2004) har benämningen filter på skillnaden mellan det läsaren och karaktären vet. 

”I en filtrerad berättelse vet och förstår läsaren mer än vad personen gör” (s 176).  Detta kan 

uttryckas på olika sätt. I vissa fall kan läsaren veta saker om karaktären som karaktären själv 

inte kommit till insikt om än. Nikolajeva redogör även för begreppet bildspråk, som är det 
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språk som används inom litteratur för att ”förmedla en estetisk upplevelse” (s 236). Det 

används för att få läsaren att föreställa sig någonting. I denna avdelning ingår liknelser. 

 

2.4. Redskap för att analysera film 

Åsa Jernudd (2010) hävdar i artikeln ”Filmanalys i ett filmpoetiskt perspektiv”, som ingår i 

antologin Metoder i kommunikationsvetenskap, att det kan ge bättre utdelning att utgå från 

filmen som ska analyseras istället för att utgå från någon bestämd analysmetod. Den 

analytiska delen av vad hon kallar filmpoetisk analys syftar till att undersöka hur filmen är 

uppbyggd och vilka delar som finns med. I den teoretiska delen knyts filmanalysen an till 

vanliga berättarkonventioner inom litteraturvetenskap.  

Att se en film anser Jernudd (2010) vara likt hur vi uppfattar verkligheten. Därför är film lätt 

att ta till sig för de flesta och något vi kan relatera till. Filmskapare utgår ifrån att åskådaren 

har en viss förförståelse som det går att dra nytta av, då det exempelvis kommer till de normer 

vi har i samhället. Jernudd klargör att filmskapare även förutsätter att åskådaren känner till 

hur en berättelse berättas och har erfarenhet av det. Filmen som medium använder sedan detta 

för att framkalla den reaktion och de känslor som önskas av åskådaren. 

Jernudd (2010) presenterar tre sätt att se på fenomenet film: narrativt system, narration och 

stilistiskt system. I det narrativa systemet ingår förväntningar om vad en berättelse bör 

innehålla, såsom introduktion av karaktärer, brist eller rubbad ordning, sökande eller försök 

att åtgärda problemet samt upplösning. Narrationen bär ansvaret för vad åskådaren får veta 

och inte genom att kontrollera vilken information som görs och inte görs synlig för åskådaren. 

Narrationen kan därför ses som någonting som finns mellan berättelsen och åskådaren, 

eftersom narrationen påverkar hur åskådaren reagerar på berättelsen.  

Narrationen kan, enligt Jernudd (2010), styra hur stor berättelsen blir genom att ge och hålla 

tillbaka information. Om åskådaren får tillgång till mycket information såsom miljöer och 

många karaktärer, blir perspektivet ett mer allvetande perspektiv än om vi får följa några få 

karaktärer som kanske bara rör sig inom ett rum.  

Subjektivt och objektivt berättande, som också tillhör narrationen, är verktyg som Jernudd 

(2010) beskriver som användbara under en filmanalys. Genom objektivt berättande får vi se 

en karaktärs ytliga egenskaper genom att se vad personen gör och hur hen beter sig. I 

subjektivt berättande får åskådaren vetskap om hur en person känner och tänker. Däremot har 

Jernudd inte kommenterat hur detta går till i filmens värld, bara att det går att göra.  
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Det stilistiska systemet i film innehåller enligt Jernudd (2010) filmens sätt att berätta en 

historia eller förstärka vissa sekvenser i filmen. Hon talar om olika grepp, exempelvis 

kameravinkel eller klippning. Greppen benas ut i fyra kategorier: iscensättning, 

kinematografi, klippning (redigering) och ljud. Iscensättningen är det som syns i bild och 

innefattar även karaktärernas utseende och rörelsemönster. Dessutom läggs stort fokus här på 

miljöerna i filmen. Kinematografin är starkt sammankopplad med iscensättningen men 

behandlar snarare hur det är filmat. Jernudd förklarar att det kan handla om kameravinkeln: 

hur långt ifrån scenens innehåll kameran befinner sig, hur pass rörlig kameran är och ifall det 

finns något filter som ska skapa stämning i bilden. Klippning eller redigering innefattar klipp 

mellan vinklar och scener. Det sista greppet, ljudet, hamnar enligt författaren ofta i 

skymundan trots att ljudet utgör en viktig del av vår helhetsuppfattning. I en film förekommer 

ljud som karaktärerna uppfattar, det som är en del av världen som filmas. Dessa typer av ljud 

kallas icke-diegetiskt förankrat ljud. Dessutom förekommer ljud som lagts på i efterhand, 

filmmusik är ett vanligt exempel på sådant. De ljud som inte är en del av världen kallas icke-

diegetiskt förankrat ljud. Jernudd poängterar att användningen av ljud är viktig för åskådarens 

uppfattning av miljö eller stämning, men påverkar ofta även hur åskådaren uppfattar 

karaktärerna. Ofta har karaktärerna egna musikmotiv som förstärker publikens uppfattning om 

dem. Ett sista verktyg som kan användas inom ljudläggning är avsaknaden av ljud. I vissa fall 

kan det bästa sättet att beskriva någonting på vara tystnad. Denna används kontrasterande mot 

resten av filmen eller för att publiken ska fokusera endast på det visuella. 

 

3. Analys 

I min analys kommer jag ofta referera till boken och filmen och då avser jag alltid Starks 

(1985) bok Maria Bleknos och Blomgrens et al. (2000) film En häxa i familjen. Då jag 

hänvisar till specifika passager i boken kommer jag att citera det avsnittet och genom detta 

även skriva ut sidnummer. Då jag refererar till filmen kommer jag istället att använda mig av 

tidskoder så att det blir tydligt vilken scen jag menar. Tidskoderna kommer att presenteras i 

parentes på följande sätt: (01.02.03.) där i detta fall 01 hänvisar till vilken en timme i filmen 

jag menar, 02 till minuter och 03 sekunder. 
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3.1. Skillnader som rör hur karaktärerna framställs 

 

3.1.1. Marias vilja att göra andra nöjda och hennes lögner 

I boken drivs Maria av att göra rätt för sig, dels för att hon mår bra av det själv och dels för att 

hon tänker på hur andra ska reagera. Hon verkar dock mest mån om vad andra ska tänka om 

henne då hon gör bra saker. Detta märks i det första kapitlet då hon ska torka bort spenaten 

som Storebror har spottat ut. 

Om hon bara torkar så försiktigt hon kan, kanske mamma tittar upp mot henne och ler och 

kanske kommer hon till och med ihåg att hon nästan lovat henne ett par skära nätskor sådana 

som Jenny har. 

Men hon behöver bara snudda Lillebror så sätter han igång att stortjuta. 

Och mamma griper tag i hennes arm. 

”Nu slutar du! Bort med den där äckliga trasan! Är du inte klok!” 

Maria släpper trasan i golvet. I halsen blir det en klump, så att hon måste svälja och svälja. 

Och då mjuknar mammas drag. (Stark, 1985, s 15-16) 

Maria är överlag rädd för att få skulden och att få skäll och har därför ofta ett inställsamt 

förhållningssätt till de vuxna personerna i sin omgivning. Maria känner att hon måste bete sig 

önskvärt för att få bekräftelse, vilket gör att hon hellre vill ljuga och skylla på någon annan för 

att bli omtyckt än att säga sanningen och bli ifrågasatt eller få skäll. Hon säger helt enkelt det 

som hon tror den vuxne vill höra, vilket resulterar i en hel del lögner. Förutom att ljuga för 

Gerda om föräldrarna ljuger hon även för föräldrarna om Gerda.  

Marias relation till de yngre eller lika gamla karaktärerna Bebbe och Lillebror är mer rättfram 

och ärlig. Detta kan bero på att Maria inte känner att hon här är i underläge. Hon vet att de 

inte kommer att döma henne och utöva sin makt över henne, eftersom de är personer som 

möts på lika villkor. Maria behöver inte söka bekräftelse hos barnen, det får hon ändå. 

Skillnaden mellan Maria i boken och filmen vad gäller dessa aspekter är att hon i filmen inte 

bryr sig lika mycket om vad hennes föräldrar tycker. Faktum är att hon inte alls bryr sig om 

vad andra tycker om det hon gör, såvida hon inte har hamnat i en knivig situation som hon 

ljuger sig ur.  

 

3.1.1.1. Lögner som försvar 

I filmen ljuger Maria. Det är hennes sätt att ta sig ur obehagliga situationer. Då Maria blir sjuk 

i skolan ljuger hon om att det är någon hemma fastän det inte är det, så att hon får gå hem och 

därmed slippa sitta i skolan och vara sjuk. Maria ljuger också för Gerda om sina föräldrar och 
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säger att de bara ger henne te och att de har konstiga vänner som de brukar bjuda över på fest. 

Maria ljuger även för Gerda då Gerda blir försenad och säger att hon är frisk fastän hon inte är 

det.  

Det blir tydligt för åskådaren att Maria ljuger eftersom hon talar osanning om det som 

åskådaren tidigare fått se med egna ögon. Det åskådaren har fått se stämmer inte med det som 

kommer ur Marias mun. Exempelvis ifrågasätter Gerda varför huset ser ut som det gör då 

Maria och Makka har gillrat häxfällor överallt. Maria skyller då på att hennes föräldrar har 

haft fest med konstiga vänner natten innan. 

 

3.1.1.2. Marias syn på vuxna 

Maria i boken strävar efter att göra de vuxna nöjda. Hon känner även en längtan efter 

uppmärksamhet från mammans håll. Detta kan tolkas som att hon ser upp till vuxna. I filmen 

ser hennes syn på vuxna emellertid annorlunda ut.  

Maria i filmen gestaltas som en flicka som tycker att livet är orättvist för att hennes lillebror 

förstör hennes saker. Det verkar som att Maria tycker att ingen riktigt förstår henne, vilket 

leder till att hon blir arg och önskar att hon inte hade någon lillebror. Eftersom Maria känner 

att ingen vuxen tar sig tid att lyssna på henne visar hon heller inget stort förtroende för vuxna, 

vilket blir synligt då hon är misstänksam mot barnvakten Gerda. Hon ifrågasätter även 

dagispersonalens rutiner för hämtning av barn och gör inga helhjärtade försök att 

kommunicera med sina föräldrar.  

 

3.1.2. Karaktären Lillebror/Lillen och anledningen till att han ska bli bortförd 

Lillebror är en av de mer centrala karaktärerna i boken, då mycket fokus ligger på om han ska 

bli bortförd av Gerda eller inte. De andra karaktärerna, och särskilt Gerda, ser honom som ett 

litet gulligt barn. Han behöver inte anstränga sig så mycket för att få uppmärksamhet och 

beundran. Han behöver inte heller stå till svars för det han gör eftersom han är så liten och 

inte vet bättre. I boken förblir Lillebror densamma från början till slut och därför är han en 

statisk karaktär. 

Lillen, som han heter i filmen, förändras under historiens gång och därför är han en dynamisk 

karaktär. Först är han elak och förstör Marias saker utan att visa någon ånger alls, men senare 

ber han Maria om förlåtelse för det han har gjort. Detta kan vara en av anledningarna till att 
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Maria mjuknar i sin attityd mot honom och ångrar att hon har tänkt att hon inte vill ha någon 

lillebror.  

I både boken och filmen ligger fokus på att Maria är rädd för att Gerda ska röva bort hennes 

lillebror och äta upp honom, men anledningen till att Maria tror att Gerda ska göra det är inte 

samma i boken och filmen. I början av filmen är relationen mellan Lillen och Maria minst 

sagt ansträngd. De två syskonen tvingas dela rum trots att de inte kommer överens. Det 

faktum att Lillen dessutom inte behöver stå till svars för sina handlingar stärker inte heller 

deras relation. Föräldrarna väljer att se Lillen som ett barn som inte har som avsikt att göra 

elaka saker mot Maria och skjuter istället över ansvaret på Maria och menar att det är hon som 

startat konflikterna. Däremot görs det tydligt för åskådaren att Lillen visst hade som avsikt att 

göra elaka saker mot Maria. Detta märks på Lillens sätt att skratta när han gör dessa, men 

även på musiken som spelas under tiden han gör det. Musiken innehåller korta bastoner 

spelade av blåsinstrument och ger tillsammans med bilden intrycket att en ondskefull 

handling utförs (00.03.24). 

I filmen är Maria trött på Lillen för att han förstör hennes saker och därför vill hon ha ett eget 

rum. Hon gör ett val att aktivt önska bort Lillen med en önskekula (00.07.16). Som svar på 

hennes önskan tror Maria och Makka att Gerda, en häxa, har kommit. Maria ångrar sin önskan 

lite senare i filmen. Tidpunkten då det görs tydligt att Maria ångrar sig är då det uppdagas att 

häxor äter barn. Maria inser nu allvaret i situationen och hennes inställning till Lillen blir mer 

lik den hon har i boken. I slutet av filmen har relationen mellan Maria och Lillen förbättrats 

markant. Hon är nu tacksam över att ha en lillebror. 

I boken är Marias relation till lillebror ambivalent, i ena ögonblicket tycker hon att han är 

jobbig och i nästa är hon rädd att han ska försvinna från henne. Maria kan ibland vara lite 

svartsjuk på Lillebror eftersom han är familjens minsting och får uppmärksamhet från 

föräldrarna utan att be om den, vilket Maria ofta måste göra. 

I boken har Maria en mer impulsiv inställning till att önska bort sin lillebror. När Gerda pratar 

om en utflykt tolkar hon det som att Gerda vill röva bort henne. I det ögonblicket får Maria 

syn på ett fotoalbum med en bild på Lillebror och ber Gerda ta honom istället för henne, för 

att rädda sitt eget skinn. I boken nämns det ingenting om att Maria skulle vilja ha ett annat 

rum än det hon har. Anledningen till varför Maria har tröttnat lite på sin lillebror i boken är 

snarare att Lillebror tar uppmärksamhet från mamma och pappa, uppmärksamhet som Maria 

vill ha.  
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3.1.3. Karaktären Bebbe blir karaktären Makka 

Bebbe, eller Amadeus Giuseppe som är hans riktiga namn, har rollen som huvudpersonens 

medhjälpare i boken. Han hjälper Maria att lösa mysteriet om Gerda är en häxa eller inte. I 

filmen är det istället karaktären Makka som har rollen som medhjälpare. Till det yttre är dessa 

karaktärer olika varandra, men om vi undersöker dem lite närmare finns det även vissa 

likheter. 

 

3.1.3.1. Olika karaktärer 

Första gången Maria träffar Bebbe (i boken) är hon väldigt nyfiken på vem det är som har 

flyttat in i grannhuset. Redan då tar Bebbe upp frågan om de ska bli vänner och Maria blir 

jätteglad. Bebbe är oberäknelig, vilket gör att han kan uppfattas som en rund person som har 

mer än en tydlig egenskap. Han kan vara blyg och återhållsam men är oftast impulsiv. Att han 

är mångfasetterad märks även på hans utseende och hans sätt att agera. Hans klädsel varierar, 

ibland är han finklädd med fluga och emellanåt har han bara kalsonger på sig. Däremot har 

han alltid sina motorcykelglasögon på sig. Ibland sitter de på huvudet och ibland på näsan. 

Bebbe har fått glasögonen av sin pappa, som nu är död efter att ha kraschat på sin motorcykel. 

Han brukar kalla sin pappa för Dundergud och säger att det är hans pappa som åker runt med 

sin motorcykel i himlen när det åskar. Här har Stark gjort en blinkning till asaguden Tor. Jag 

får intrycket att Bebbes pappa lämnat ett stort tomrum efter sig, och att när Bebbe tittar på 

åskmolnen saknar han sin pappa. 

I filmen är det Makka som har rollen som medhjälpare. Hon har en något pojkaktig stil och 

går mest klädd i jeans och rutiga flanellskjortor. Hon gör entré när Maria är på väg till skolan 

och cyklar då runt på gatan med sin motorcykelhjälm och motorcykelglasögon (00.04.59). 

Hon berättar att hon är nyinflyttad och heter Makka (vilket är ett ovanligt namn), att hennes 

pappa är död och att hon har en läskig bok hemma. Dialogen mellan Makka och Maria låter 

inte särskilt vänlig, utan är istället ganska tuff och lite stöddig. Makka gör sitt bästa för att 

imponera på Maria med sin önskekula, men Maria är skeptisk. Relationen mellan Makka och 

Maria är från början lite ojämn. Makka vill till varje pris att hon och Maria ska bli kompisar 

medan Maria inte visar något större intresse.  

Det faktum att Bebbe och Makka har olika kön är inget som har stor betydelse för själva 

historien. Däremot kan det vara värt att kommentera eftersom Makkas stil i filmen ändå är 
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ganska pojkaktig. Detta skulle kunna vara en symbol för att de personlighetsdrag som Bebbe 

har inte helt har försvunnit hos Makka, de har snarare antagit en annan skepnad. 

 

3.1.3.2. Vissa likheter 

Filmens karaktär Makka är nyinflyttad, precis som bokens Bebbe, och har på sig 

motorcykelglasögon första gången åskådaren får se henne. Makka säger i förbifarten att 

hennes pappa är död, precis som Bebbe. Det är den enda gången hon nämner sin pappa över 

huvud taget. I boken däremot ägnar Bebbe mycket tid åt att tänka på sin pappa, särskilt när det 

åskar. Makka har önskat sig åska med sin önskekula, så det kan vara en blinkning till Bebbes 

resonemang om hans pappa som dundergud. Jag hade dock inte ägnat någon tanke åt detta om 

jag bara hade sett filmen och inte läst boken.  

Att Bebbe har rest runt mycket under sitt liv har lämnat spår som yttrar sig i hans sätt att tala, 

för ibland flyger det ut ord på andra språk än svenska. Bebbes rädsla för att Maria ska 

försvinna är ett tecken på en osäkerhet som orsakats av att han levt utan något ordentligt hem 

en längre tid. Då Maria letar efter värdesaker som hon ska gömma verkar det som att Bebbe 

tolkar detta som att hon håller på att packa, något som Bebbe verkar vara bekant med och inte 

gillar. Förutom att fråga om Maria har tänkt rymma frågar han också om han kan få följa med, 

nu när han äntligen har fått en kompis som han vill ha kvar.  

Under ett tillfälle i filmen blir Maria arg på Makka och skickar iväg henne. Då ser Makka 

olycklig ut, men hon har bestämt sig för att deras vänskap är värd att satsa på och vinner 

sedan tillbaka Marias uppskattning. Att Makka värderar deras vänskap högt kan vara ett 

tecken på att de föregående flyttarna har gjort att hon annars är van vid att vara ensam och nu 

inte vill vara det längre. Detta märks även när Maria berättar att hon har en lillebror och 

Makka undrar varför inte det är bra. På så sätt är Bebbe och Makka lika varandra, även om de 

yttre attributen (förutom motorcykelglasögonen) skiljer dem åt. 

 

3.1.4. Marias genomskinlighet försvinner i filmen 

Eftersom Maria i boken har varit sjuk och därför hemma så länge består hennes värld endast 

av det som finns i hemmet. Ibland vidgas hennes vyer även till närområdet och personerna 

som vistas där. Marias redan nämnda livliga fantasi visas i berättelsen genom att vi som läsare 

får ta del av hennes tankar och funderingar och inte bara av det hon gör. Genom att få insyn i 

hennes tankegångar kan vi säga att hon är berättelsens mest genomskinliga person, då vi alltid 

vet hur Maria förhåller sig till det som händer. Läsaren får ofta veta anledningen till varför 
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Maria ljuger. På så vis kan jag se tecken på att Maria är en rund karaktär i boken, eftersom 

hon vet att det är fel och fult att ljuga men gör det ändå. 

I filmen är Maria ogenomskinlig. Åskådaren får inte tillgång till hennes tankar utan får dra 

egna slutsatser utifrån hennes kroppsspråk, minspel och tonfall. Detta kommer jag att 

återkomma till i analysen av berättarröst och -perspektiv. 

 

3.1.5. Den drivande kraften 

Det skiljer sig mellan boken och filmen när det gäller vem som först tror att Gerda är en häxa. 

Det är också skillnad på vem som är den drivande kraften i att kontrollera om Gerda är en 

häxa och hur Gerdas häxerier kan förhindras. 

3.1.5.1. Maria i boken 

I boken är det Maria själv som resonerar sig fram till att Gerda är en häxa, utifrån sina 

förställningar om häxor och troll. Hon får sedan uppbackning av Bebbe som instämmer i 

hennes resonemang efter att ha sett Gerdas utseende. Maria kommer även självmant på att hon 

ska gömma värdesakerna så att Gerda inte tar dem. Denna idé uppkommer ur hennes vilja att 

göra andra nöjda. Sedan får hon höra från sin mamma att häxor inte kan gråta och bestämmer 

sig för att se om det stämmer, utan att blanda in Bebbe. Maria är därför den drivande kraften i 

boken och Bebbe följer egentligen bara med på hennes upptåg. Han är inte särskilt inblandad i 

uppdragen utan ställer upp för att han vill vara Marias vän. 

 

3.1.5.2. Makka i filmen 

I filmen är det först Makka som tror att Gerda är en häxa. Maria tänker inte på det förrän 

Makka har sagt det till henne. Det är dessutom Makkas idéer som de hela tiden realiserar i 

kampen mot Gerda. Det som händer i skiftet mellan bok och film är därför att Maria bleknar 

lite som huvudperson. I boken är det Maria som tar alla initiativ och själv funderar över 

Gerda. I filmen är Marias roll att historien handlar om henne, men Makka har en stor roll i att 

ta reda på hur det ligger till med Gerdas riktiga jag. Detta ser jag som en förskjutning från att 

Maria är ensam huvudperson i boken till att både Maria och Makka blir huvudpersoner i 

filmen, ett slags kollektiv huvudperson. Maria och Makka kompletterar varandra och löser 

mysteriet tillsammans. Det kan finnas en anledning till varför det är så, men det kommer jag 

att diskutera längre fram i studien. 
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3.1.6. Gerda: häxa eller inte häxa? 

Den stora skillnaden i hur Gerda framställs i de två verken är att i boken är hon aldrig någon 

riktig häxa medan hon är det i filmen. 

 

3.1.6.1. Gerdas utseende 

Gerda är bokens antagonist, den som huvudpersonen kämpar mot. Hon beskrivs i stort sett i 

detalj för läsaren, vilket gör henne till en helgjuten karaktär. Direkt då Gerda introduceras får 

vi veta hur hon ser ut: hon har en stor lilafärgad näsa och runda glasögon. Hon har grön hatt, 

grå kappa, rävboa och stora öron som det hänger guldringar i. Hon har även krökt rygg och 

går med käpp. Gerdas yttre skulle kunna tyda på att hon är ond och elak, men om vi ser till 

vad Gerda gör och säger blir uppfattningen annorlunda. Gerda vill alltid Marias bästa, vilket 

märks då Maria ljuger om att hon inte får någon mat hemma. Gerda blir upprörd och vill 

muntra upp Maria, men Gerdas goda avsikt når inte riktigt fram: 

”Jag skulle allt ta hand om dej, jag…”, fortsätter Gerda. 

Hon griper liksom hårdare tag om Marias axlar. 

”Om man hade en unge, som du!” 

Maria ryser. Det är som om det kom ett kallt vinddrag direkt från dom mörka bergen där 

trollen bor. Hon vrider sig för att komma loss från Gerda. Men hennes hand håller stadigt fast. 

Nu vet hon vad den där häxan är ute efter! Hon tänker släpa iväg med henne till sin usla 

grotthåla! Där kommer hon väl bli bortgift med nån idiotisk långnäst typ och aldrig mer få se 

dagens ljus! 

”Vet du vad”, snörvlar Gerda i hennes öra. ”I morgon skulle vi kanske kunna göra en liten 

utflykt och åka hem till mej ett slag?” 

Varför just hon! Varför ska just hon råka illa ut? (Stark, 1985, s 42-43) 

Gerda blir ofta missförstådd av andra. Detta kan bero på att hon döms utifrån sitt utseende och 

det faktum att hon är en främling som tar sig in i familjens hem. Maria har bestämt att Gerda 

är en häxa redan vid första anblicken, just på grund av hennes utseende. Maria har läst om 

häxor och vet vad de brukar göra och hur de förhåller sig till barn. Därför tror hon att allt som 

kännetecknar häxor även ska stämma in på Gerda.  

I filmen dröjer det en stund innan åskådaren får se Gerdas ansikte. Detta skapar spänning för 

åskådaren. Vi får höra henne prata och se hennes fötter, men får inte tillgång till hur hela 

Gerda ser ut förrän Maria ser henne för första gången. Detta ser jag som ett exempel på hur 

filmer kan använda sig av subjektivt berättande, vilket innebär att åskådaren får se någonting 

genom en karaktärs ögon. Vi som åskådare vet inte mer än vad huvudpersonen Maria gör vid 

det tillfället, förutom det som vi får ta del av genom andra karaktärer. Det som vi som 

åskådare får se genom andra karaktärer kan Maria omöjligt se. Exempelvis reagerar Makka på 
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Gerdas utseende då hon ringer på dörren och Gerda avböjer besökare eftersom Maria är sjuk. 

Makkas ansiktsuttryck är i denna scen (00.13.07) stelt och hon ser skeptisk och lite rädd ut. 

Därefter springer hon hem och bläddrar i en bok om häxor och trolldom. Då kan vi som 

åskådare dra slutsatsen att Makka tycker att Gerdas utseende påminner om en häxas. Under 

tiden spelas skrämmande icke diegetiskt förankrad musik som förstärker känslan av vad 

Makka just har sett. Med andra ord har vi som åskådare fått tillgång till 

andrahandsinformation i väntan på att få se själva. Denna information bygger upp en 

förväntan av att Gerda faktiskt ska se ut som en häxa. Däremot har åskådaren ännu inte fått se 

Gerdas utseende med egna ögon. 

Gerdas utseende i filmen skiljer sig något från hur hon beskrivs i boken. Bland annat har hon 

ingen lila näsa och hon saknar käpp. Hon har andra kläder på sig, men klädstilen påminner 

ändå om den hon har i boken. Sekunderna innan Maria får se Gerdas ansikte för första gången 

spelas icke-diegetiskt förankrad musik som för tankarna till känslan av att hålla andan. 

Samtidigt som Maria får se Gerdas ansikte tystnar musiken. Därefter startar jakten på en 

geting som flyger runt och irriterar Maria. Gerda smäller getingen med handflatan och äter 

sedan upp den. Detta beteende ger både åskådaren och Maria bekräftelse på att det är 

någonting speciellt med Gerda, däremot har Maria ännu inte satt fingret på vad det kan vara. 

Innan Makka har avslöjat sin teori för Maria ser Maria sin barnvakt som just ”Gerda”, någon 

som hon ännu inte vet så mycket om och därför har ett neutralt förhållningssätt till. Det är 

först när Makka har berättat för Maria att hon tror att Gerda är en häxa som Maria också 

börjar tänka i de banorna.  

 

3.1.6.2. En skör tant i boken 

I boken grundar sig alla Marias häxmisstankar på hur Gerda ser ut och hur hon låter. Det är 

aldrig något övernaturligt som händer i boken. Maria förknippar Gerdas häxlika utseende med 

elakhet och nyckfullhet och är hela tiden på sin vakt ifall Gerda skulle få för sig att röva bort 

henne (eller Lillebror). Allt som Gerda gör uppfattar Maria som något som häxor gör.  

Vid ett tillfälle i boken ändras Marias uppfattning av Gerda och istället för att vara rädd för 

henne tycker Maria att Gerda nästan ser vacker ut. Samtidigt tycker Maria också lite synd om 

henne. Detta händer när Gerda sätter sig vid pianot och börjar spela en fin melodi. Det är som 

att Maria kan se bortom hennes utseende när hon lyssnar på när Gerda spelar och att Gerdas 

skönhet kommer till uttryck genom pianospelet. Melodin uttrycker enligt berättaren ensamhet 

och längtan, något som kan tyda på att Gerda är lite olycklig över någonting. Detta kan knytas 
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till de tabletter hon tar till när hon utsätts för mycket stress. Gerda tar tabletterna vid flera 

tillfällen i berättelsen och de bidrar till att hon blir trött och att hon somnar. De dagliga 

tupplurar Gerda tvingas ta är också grunden till alla missförstånd som uppstår, eftersom alla 

idéer Maria och Bebbe får inträffar under tiden Gerda sover. Om Gerda inte hade sovit hade 

det kanske inte blivit lika många missförstånd, dels för att Gerda då skulle kunna hålla Maria 

under uppsikt och avstyra hennes infall, och dels för att Gerda hade varit närvarande och 

kunnat förklara händelserna om de ändå hade inträffat. 

I filmen har avsnittet då Gerda spelar piano tagits bort. Jag anser att det är en nyckelhändelse 

kopplad till Gerdas personlighet i boken då hon visar sig sårbar inför Maria. Att denna 

händelse inte finns med i filmen har sina förklaringar, nämligen att Gerda framställs på ett 

annat sätt. 

I slutet av boken rymmer Maria och Bebbe hemifrån och är borta några timmar. När de 

kommer hem blir Gerda så lättad att hon gråter. I och med detta får Maria bekräftelse på att 

Gerda inte är någon häxa, trots hennes utseende. Gerda är helt enkelt en vanlig tant som kan 

bli missförstådd, som vilken människa som helst. Gerda har fram till slutet tillskrivits 

egenskaper av andra som hon själv inte reflekterar över. Däremot ser Maria det faktum att 

Gerda kan gråta som ett tecken på Gerdas mänsklighet. I och med att Gerda är mänsklig 

raderas de häxlika egenskaperna från hennes personlighet och istället tilldelas hon mänskliga 

egenskaper.  

 

3.1.6.3. En snäll häxa i filmen 

Förutom Gerdas häxlika utseende finns det i filmen även andra komponenter som bidrar till 

att hon kan uppfattas som en häxa. Maria och Makka läser om häxkännetecken i Makkas bok, 

och åskådaren får även ta del av övernaturliga handlingar som Gerda utför. Bland annat 

berättar Gerda en historia om gäss som hon illustrerar med hjälp av ett skuggspel utfört med 

händerna (00.16.41). Plötsligt finns där tre gäss gestaltade av Gerdas händer, men det finns 

ingen som hjälper Gerda med detta och hon har bara två händer. Under tiden hörs även 

gåsläten som inte kommer från en människa. Slutligen formas en skugga som föreställer en 

hund med vassa tänder som morrar och skäller. Gerda skrattar häxlikt under tiden. Detta 

förklaras aldrig och åskådaren kan inte göra annat än att tolka detta som att det måste vara 

magi inblandat. I slutet av filmen flyger Gerda iväg på en kvast (01.13.16), vilket också är ett 

övernaturligt inslag. Här ges en tydlig bekräftelse på att Gerda är en häxa. 
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Det läggs som sagt mycket fokus på att ta reda på om Gerda är en häxa eller inte. Maria och 

Makka utgår mycket från Makkas bok, vilken ibland bekräftar deras uppfattning till viss del. 

Däremot stämmer bokens beskrivningar inte alltid överens med hur Gerda är som person. Ett 

exempel på detta är att boken säger att häxor inte kan gråta och att de har en barnätartand som 

bara är synlig i häxans spegelbild. Maria lyckas få Gerda att gråta, vilket enligt Makkas bok 

ska tyda på att Gerda inte är någon häxa. Samtidigt som Gerda gråter ser Maria hennes 

spegelbild i ett glasbord och får då se barnätartanden. Maria och Makka lyckas inte bevisa att 

Gerda inte är någon häxa. De reflekterar i slutet av filmen över om det kanske finns snälla 

häxor, och att Gerda då är ett exempel på detta. 

I filmen byggs allt upp kring att Gerda är en häxa. Hennes sätt att agera är mer häxlikt än i 

boken. Det faktum att det första hon gör är att mörklägga alla fönster bidrar till att jag som 

åskådare tänker att det är någonting som är lite konstigt med henne. De övernaturliga inslagen 

i filmen gör mig som åskådare säker på att Gerda är en häxa. Det gör att filmen till skillnad 

från boken får drag av genren fantasy. I filmens upplösning då Maria och Makka kommer 

fram till att Gerda nog bara är en snäll häxa visar de ingen önskan att Gerda skulle vara 

människa istället, utan de verkar acceptera att det finns häxor och att vissa är snälla. 

I filmen förekommer det mycket kuslig och spänningshöjande icke diegetiskt förankrad musik 

i samband med Gerda. När Gerda introduceras får åskådaren se hur några kraxande kråkor 

flyger från ett kalt träd mot en grå himmel. Samtidigt spelas hotfull musik och det börjar blåsa 

så att vinden tar tag i Makkas hår. I slutet av filmen då Gerda flyger iväg på sin kvast spelas 

det också icke diegetiskt förankrad musik, men denna har en annan karaktär. Musiken som 

spelas då innehåller högre toner och låter därför gladare och lite hoppfull, samtidigt som den 

innehåller viss mystik. Detta kan ses som en gestaltning av Marias och Makkas uppfattning av 

Gerda i denna scen. De vet att hon är snäll, men det är ändå något speciellt och övernaturligt 

med henne. 

Under ett tillfälle i filmen förekommer det även musik som karaktärerna kan höra, diegetiskt 

förankrad musik (00.41.18). Maria sätter på en cd med ”sakral musik” som enligt Makkas bok 

kan användas för att driva bort häxor. Först är stereon inställd på fel kanal och spelar glad 

musik i högt tempo. Detta är ett komiskt inslag i allvaret. När Maria sedan lyckas manövrera 

stereon spelas O Fortuna ur Carmina Burana av Carl Orff. Maria och Makka tror att denna typ 

av musik ska motverka Gerdas häxerier. 
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3.1.7. Föräldrarna 

Föräldrarna spelar liknande roller i boken och filmen. De saknar förståelse för vad 

huvudpersonen Maria går igenom. Däremot skiljer sig deras relation till Gerda i de olika 

versionerna. 

 

3.1.7.1. Marias föräldrar och Gerda 

I boken förhåller sig mamma och pappa skeptiska till Gerda, men de lägger ingen större vikt 

vid hur hon ser ut. Då pappa träffar Gerda första gången är det som vilket möte som helst. Det 

är först när Maria ljuger för sin familj som föräldrarna börjar tveka på om Gerda går att lita på 

eller inte. Detsamma gäller för Gerdas relation till föräldrarna. Det är inte förrän Gerda lägger 

märke till husets stökiga tillstånd som hon börjar ana oråd. Gerdas uppfattning om Marias 

föräldrar byggs på av Marias lögner om att hennes föräldrar visar brister i sitt föräldraskap. På 

så sätt dömer Gerda Marias föräldrar genom information som hon inte fått ta del av direkt från 

föräldrarna. Eftersom Marias föräldrar också har en avig uppfattning om Gerda blir det en 

spänd stämning vid de få tillfällen de träffas. Gerda blir dömd av föräldrarna i situationer då 

föräldrarna upptäcker att något har försvunnit eller då Maria sagt någonting om Gerda som 

kan tyda på att Gerda är en opålitlig person. Gerda dömer föräldrarna då hon ska gå hem och 

har fått höra saker om föräldrarna, så som att de inte ger barnen tillräckligt med mat eller att 

de gömmer spadar i städskåpet för att pappan är polis. Gerda tycker sig sedan få sin 

uppfattning bekräftad när pappan kommer hem, eftersom han är lite klumpig och får det att se 

ut som att Gerdas fördomar stämmer: 

Där kommer pappa med gungande steg, nästan som Maria föreställt sig honom, fast lite 

mindre och tjockare, förstås. Håret står åt alla håll. Antagligen har Lillebror ridit på hans axlar 

på vägen hem. Och i ena handen håller han en revoler! [sic] 

Det är den där cowboypickan som Storebror hade när han var liten och som Lillebror har fått 

överta. Pappa har väl hittat den i gräset någonstans och tagit upp den så att den inte ska bli 

förstörd. 

Men det kan ju inte Gerda veta.  

Hon stirrar förhäxat mot den silverglittrande leksakspistolen som vippar i pappas hand. 

”Snälla ni, lägg undan den där”, pressar hon fram med bruten stämma. 

”Vadå?” undrar pappa och anar dunkelt att han håller på att bli indragen i något nytt 

missförstånd.  

”Stoppa ner den där igen!” upprepar Gerda förtvivlat. 

Hon nickar lite åt pistolen till. 

Först då verkar det som om pappa blev medveten om vad han håller i näven. 

”Den här?” säger han och lyfter upp den så att den pekar mot Gerdas skälvande nästipp. 

Och i sin förvirring ser han faktiskt en smula galen ut, som om han skulle kunna knäppa ner 

vem som helst. (Stark, 1985, s 72-73) 
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I filmen däremot är det bara Gerda som skäller ut föräldrarna och inte tvärtom. I boken är 

föräldrarna dock mer dömande mot Gerda och är även mer involverade i Marias lögner. I 

boken ljuger Maria även för sina föräldrar för att slippa obehagliga situationer som att få 

skäll. I filmen däremot ljuger Maria aldrig för sina föräldrar för att slippa undan. Föräldrarna 

antar istället att det är Gerda som bär ansvaret för att maten i kylskåpet har försvunnit. De 

frågar inte ens Maria om hon vet något om det som hänt. Föräldrarnas kommentarer om 

Gerda i filmen är av en något humoristisk art. Föräldrarna visar inga tecken på att de är störda 

av att saker försvinner eller dyker upp på konstiga ställen. De diskuterar bland annat leken 

”gömma tre” som de tror att Maria och Gerda har lekt under dagen och ser det som positivt att 

Gerda kommer med förslag på roliga lekar. Överlag får jag intrycket av att föräldrarna i 

filmen har större respekt för Gerda än vad de har i boken. Detta kan naturligtvis bero på att 

det i filmen inte förekommer lika många missförstånd dem emellan.  

 

3.1.8. Perifera karaktärer försvinner eller omvandlas 

Som sista anhalt i analysen av hur karaktärerna framställs, och innan jag går in på 

berättarperspektiv och -röst, vill jag kommentera de perifera karaktärerna, de som håller sig i 

bakgrunden. De perifera karaktärerna skiljer sig från varandra i boken och filmen. Bland 

annat har Marias storebror tagits bort i filmen, förmodligen för att han inte tillför så mycket 

till historien och för att relationen mellan Maria och Lillen ska bli tydligare. Bebbes mamma 

spelar en liten roll i boken, men i filmen är Makkas mamma inte med alls förutom som en röst 

i telefonen.  

 

3.1.8.1. Storebror i boken 

Storebror som nämns i boken kan ses som en platt karaktär som har egenskapen att vara en 

tonåring som är slarvig och trött på sin familj. ”Solen vräker in över köksbordet och 

matresterna Storebror har lämnat efter sig.” (Stark, 1985, s 24) heter det på ett ställe och på ett 

annat: ”’Det är väl Maria som lekt affär med den, den apskallen!’, muttrar Storebror.” (s 47) 

Annars lämnas inte särskilt mycket information om Storebror och han beskrivs inte, vilket gör 

honom till en fragmentarisk karaktär. 

 

3.1.8.2. Medhjälparens mamma 

Beskrivningen av Bebbes mamma Fredrika varierar i boken. Vid ett tillfälle framställs hon 

som vacker och har en grön klänning, örhängen och rött hår som glänser i solen. Senare 
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beskrivs hon som lång, med lila smink och tigerklänning. Hon är en operasångerska som 

suktar efter publikens jubel, men hon är även intresserad av astrologi. Bebbes mamma 

uppträder i olika skepnader, vilket ger tecken på att hon är en dynamisk karaktär. Däremot 

skiftar inte hennes beteende, så i det avseendet är hon snarare statisk. Vid ett tillfälle i boken 

spår hon Marias framtid i händerna, och det är i detta kapitel som Bebbes mamma har sin 

största roll. Hon rumlar in med sina tre stora hundar och Marias pappa känner sig något 

skeptisk till Bebbes mammas ankomst. Hans intryck av Bebbes mamma blir inte heller bättre 

av att hon tackar för blommorna som föräldrarna inte minns att de gett henne (eftersom det 

var Maria som hade gjort det). 

Den mest perifera karaktären som förekommer genomgående i filmen är Makkas mamma. 

Hon visas aldrig i bild och hörs aldrig. Hon gestaltas endast genom att vara på andra sidan 

luren då Makka talar i sin mobiltelefon. Det ges ingen förklaring till varför mamman aldrig är 

med mer. 

 

3.2. Berättarröstens roll i boken och filmen 

 

3.2.1. Marias genomskinlighet: intern fokalisering 

I Starks (1985) bok får läsaren följa Maria i hennes upptåg och annat hon gör, men eftersom 

Maria är en genomskinlig karaktär får läsaren även ta del av hennes tankar och reflektioner. 

Eftersom berättaren genomgående beskriver tillvaron ur Marias perspektiv får läsaren en 

tydlig inblick i vad Maria tänker och hur hon uppfattar saker omkring henne. 

Nedan följer ett exempel på hur läsaren får ta del av hur Maria tampas med sina tankar och får 

också förståelse för varför hon väljer att ljuga för Gerda i den situationen. Maria och Bebbe 

har precis grävt ner familjens värdesaker då Bebbe kissar på sig i hallen. Gerda vaknar och 

Bebbe går hem.  

Gerda hukar sig ner och granskar det våta. 

”Kiss!” slår hon fast med rynkad näsa. ”Det är kiss.” 

”Jaså”, får Maria fram. 

Det blir tyst ett litet tag. Gerda fingrar på sin nya blus. Hennes ansikte får ett bekymrat 

uttryck.  

”Det är ingenting att skämmas för, vet du”, säger hon deltagande. 

”Nää”, säger Maria. 

”Hur ofta händer det så där?” 

Vad ska hon svara? Att det inte var hon? Att det var en liten kille i huset för en stund sedan 

och kissade på golvet? Nej, det går ju inte! Det skulle hon aldrig tro på. Och då skulle hon bli 

tvungen att berätta alltsammans om Bebbe, den dåren. Och Gerda skulle inte ge sig förrän hon 

hade pressat ur henne var dom hade grävt ner den där väskan! 

”Nåå?” säger Gerda med sin lena röst. 
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”Lite då och då”, säger Maria och känner sig småsur på Bebbe för att hon måste ta på sig 

skulden för hans kiss. (Stark, 1985, s 69) 

I detta avsnitt sker en intern fokalisering i berättandet. Det förekommer direkt tal i dialogen 

mellan Maria och Gerda, men då Maria tänker efter hur hon ska göra i situationen är hennes 

tankar förmedlade av berättarrösten som så att säga härmar hur Maria tänker.  

Vid ett tillfälle i filmen är Maria i stort sett lika genomskinlig som i boken. Detta är när Maria 

berättar om sin födelsedag två veckor efter att huvudberättelsen har ägt rum. Hon berättar i 

något som liknar en epilog att hon till slut har fått ett eget rum (01.14.26). Åskådaren får se en 

scen som vanligt, men Marias röst har lagts på som en berättarröst (voice over). På så sätt kan 

Maria berätta om sitt rum och om sin lillebror, att hon trots allt är tacksam över att hon har 

honom. Detta är dock någonting som förekommer endast i slutet. 

 

3.2.2. Motsvarande scen i bok och film 

Ett annat tydligt exempel på att berättarrösten i boken använder sig av intern fokalisering är 

då Gerda föreslår att hon och Maria ska åka på en utflykt tillsammans. Marias reaktion på 

detta blir tydlig för läsaren som får ta del av hennes tankar: 

Varför just hon? Varför ska just hon råka illa ut? Varför inte Malou eller Sara eller Erika? 

Maria känner hur tårarna kommer i ögonen. Varför är allt så himla orättvist? Som om det inte 

skulle räcka med att hon är sjuk och måste hosta så förskräckligt om nätterna! (Stark, 1985, s 

43) 

I detta ögonblick får läsaren veta exakt vad Maria tänker och hur orättvis hon tycker att 

situationen är. Förutom att bli bortrövad måste hon också vara sjuk. Däremot sker berättandet 

fortfarande i tredje person. Berättaren härmar Marias sätt att tänka, men det finns ingen 

ordagrann återgivning av det Maria tänkt. I så fall hade det låtit på ett annat sätt, exempelvis 

Varför just jag? tänkte Maria. Innehållet i citatet ovan hade dock inte ändrats om perspektivet 

hade skiftat till ett jag-berättande. 

I filmen föregås motsvarande scen av att Maria frågar Gerda om hon tycker om barn. Gerda 

svarar att det är klart att hon gör det och klargör även att hon tycker om både Maria och 

Lillen. Därefter kommer hon med förslaget att de ska åka på en utflykt alla tre. Marias 

reaktion på detta (00.30.21) är att stirra på Gerda med stora ögon. Samtidigt spelas icke 

diegetiskt förankrad musik i form av låga bastoner på stråkinstrument. Marias ansiktsuttryck i 

kombination med musiken och kameravinkeln som gör att vi ser Maria ovanifrån, gör att 

åskådaren förstår att hon är rädd. Vi förstår hur hon känner, men vi vet inte vad hon tänker. 
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Det framgår inte om Maria tänker på att livet är orättvist eller om hon tänker någonting över 

huvud taget. 

Genom att jämföra dessa två likartade avsnitt från boken och filmen vill jag hävda att det i 

boken framgår tydligt vad Maria tänker och hur hon känner, eftersom detta beskrivs i ord av 

berättarrösten. Filmen saknar berättarröst och använder istället andra uttrycksformer såsom 

ansiktsuttryck, kameravinkel och förstärkande ljud. Dessa effekter gör det tydligt för 

åskådaren vilken känsla Maria har i en situation och medför en viss stämning som gör 

åskådaren involverad. Boken kan förmedla Marias tankar och känslor och även motivera 

varför hon känner så som hon gör. Däremot framförs budskapet i ord och ställer krav på 

läsaren att föreställa sig allt inne i sitt huvud. Filmen ställer inte samma krav på att åskådaren 

ska föreställa sig innehållet i sitt huvud utan kan spela på åskådarens känslor med hjälp av 

filmens stilistiska system.  

 

3.2.3. Bokens bildspråk 

I en film förekommer det visuella effekter i kombination med ljud som kan framkalla en viss 

känsla hos åskådaren eller göra att tankarna vandrar i en specifik riktning. En bok beskriver 

istället innehållet som kan styra läsaren till en önskad reaktion. Språket är författarens verktyg 

och hen kan använda detta för att ge läsaren inre bilder som bidrar till att göra berättelsen 

rikare. Stark (1985) använder flitigt bildspråk i boken och ofta är bilderna starkt framhävda. 

Nu kommer något hemskt, tänker Maria – något hest och skorrande och högljutt som Gerdas 

snarkningar och skratt.  

Men oändligt försiktigt börjar pianot sjunga. 

Det är precis som valarna! I Naturhistoriska museet, i det där rummet där det hänger 

valskelett i taket, finns ett litet bås med en knapp. Och när man trycker in den kan man höra 

valarna sjunga. Maria minns hur förvånad hon blev första gången. Dom väldiga valarna sjunger 

med späda fågelröster, som blåmesarna i körsbärsträdet, där dom simmar omkring som 

kolossala skuggor i dom oändliga gröna djupen. 

Och det här är likadant. 

Maria kan bara sitta stilla. Det är så vackert och sorgligt att hon skulle vilja gråta. Kanske är 

det för att häxor inte kan gråta, som dom kan spela så. Och Maria vet vad den här sången 

handlar om. Det hör hon tydligt. Den svarta valen sjunger om hur ensam den är och om sin 

stora längtan. Och Maria känner att det nog är om sin egen ensamhet som Gerda spelar, om hur 

ensamt det är att vara en gammal häxa i en gammal grotta i någon gammal skog. (Stark, 1985, 

s 88-90) 

Detta citat ger ett tydligt exempel på bokens bildspråk. Gerdas pianospel liknas vid valsång. 

Genom att använda liknelser som dessa får läsaren en upplevelse utöver att enbart ta del av 

händelseförloppet. De bilder som språket för med sig har ett värde i sig eftersom de lyfter 

fram det språkliga uttrycket. I just detta fall bidrar bildspråket till att läsaren får en djupare 
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förståelse för karaktärerna, både Maria och Gerda. Maria får se Gerdas personlighet med ett 

annat sinne än synen, vilket gör att hon tycker att Gerda nästan är vacker. Det finns ingen 

motsvarande scen i filmen. Detta kan som tidigare nämnts bero på att Gerda framställs på ett 

annat sätt än i boken, nämligen som en skör tant.  

För att kunna jämföra bokens bildspråk med filmen behövs det därför ett exempel där bokens 

bildspråk har fått gå igenom adaptationen till film. Jag väljer därför att undersöka hur Gerdas 

snarkningar framställs i boken och filmen.  

Där ligger Gerda på vardagsrumssoffan. Glasögonen har halkat ner på nästippen. Ögonen är 

slutna. 

”Grrrrrrr! Psssccch!” låter det. 

Fast det är inget vanligt människosnark. Det låter som morrande lejon och väsande ormar. 

Marias morfar snarkar så att mormor måste sova i ett särskilt rum. Men det är ingenting mot 

det här. 

Det här är ett typiskt häxsnark! (Stark, 1985, s 31) 

Det råder inga tvivel om att häxsnarket påminner om ljud som Maria förknippar med saker 

som är otäcka. Att oljudet beskrivs på detta sätt gör att läsaren kan dra slutsatsen att Maria är 

lite rädd och oroligt inställd till snarkningarna, som att de skulle vara tecken på att det är en 

ond persons snarkningar. Läsaren får även reda på att Maria känner till andra, snälla 

människor som snarkar högt, men att lätet som kommer från Gerda är något annorlunda. 

I filmen får åskådaren själv höra Gerdas snarkningar, utan att få berättat för sig hur de låter 

(00.20.59). Själva snarkningarna låter som vilka snarkningar som helst, däremot börjar Maria 

och Makka leta efter tecken på att Gerda är en häxa under tiden snarkningarna hörs i 

bakgrunden. De läser i Makkas bok att häxor gillar saker som blänker och får syn på 

ljusstakarna som Gerda precis har putsat med ett rengöringsmedel som heter just ”Häxan”. 

Samtidigt spelas icke diegetiskt förankrad musik av trevande och kuslig karaktär. I denna scen 

är det alltså inte snarkningarna som är i fokus, utan de kan snarare ses som ett tecken på att 

Gerda sover. Maria och Makka kommenterar inte snarkningarna alls. Det som däremot är 

intressant i denna scen är att ljusstakarna som blänker har förstärkts med ljudeffekter. För att 

åskådaren ska förstå att de verkligen är blanka hörs höga klingande toner som för tankarna till 

glitter som faller ner. 

Gerdas snarkningar i filmen påminner inte särskilt mycket om lejons morranden, däremot 

ligger fokus på att Gerda liknas vid en häxa. I boken baseras Marias misstankar emellertid (i 

denna situation) på Gerdas snarkningar och inte på andra saker runtomkring. Detta gör att 

snarkningarnas innebörd hamnar i skymundan i filmen.  
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I boken används bildspråket även till att gestalta hur Maria föreställer sig saker och ting. De 

två exemplen ovan visar hur Maria ser på situationen. Förutom att bara beskriva saker kan 

bildspråket alltså också ge inblick i hur någon i berättelsen tänker. Vid ett tillfälle i boken 

knyter bildspråket an till vad som hänt dagen innan och ger läsaren förståelse för hur Maria 

ser på saker och ting: ”Morgonen är röd som nyponsoppa med moln av smultronglass över 

trädtopparna” (Stark, 1985, s 52). Detta fenomen uppträder inte i filmen. 

 

3.2.4. Inre tankar genom Makka 

Jag har tidigare kommenterat filmens medhjälpare Makkas styrande roll i jakten på Gerdas 

identitet. Här skiljer sig boken och filmen från varandra. I boken är det Maria själv som 

kommer med alla idéer och sätter dem i verket. I filmen är det Makkas initiativ som för henne 

och Maria framåt i äventyret.  

I boken får vi kännedom om Marias idéer huvudsakligen genom berättarrösten. Maria 

resonerar med sig själv men diskuterar ibland med Bebbe. Bebbe tillför inte så mycket 

tankeverksamhet i planerandet. Maria berättar om sina idéer först när hon har tänkt klart och 

Bebbe hjälper till att utföra själva handlingen. 

I filmen har berättarrösten försvunnit men vid något tillfälle pratar Maria för sig själv när hon 

ligger i sängen (00.52.22). Eftersom det inte finns någon berättarröst kan åskådaren bara få 

veta vad någon karaktär tänker genom talet. Att Maria pratar med sig själv i filmen hade 

kunnat vara en lösning för att komma runt berättarrösten, men i detta fall har man valt att inte 

göra så. Förmodligen kan detta slags lösning lätt framstå som onaturlig och förvirrande.  

Istället går mycket av informationen genom Makka. Makka har fått ta över rollen som den 

drivande kraften i jakten på Gerdas identitet. På så sätt behöver inte Maria prata med sig själv, 

utan hon pratar istället med Makka. Makka har i filmen fått ge röst åt de resonerande tankar 

Maria har i boken. Anledningen till detta kan vara att det är mer trovärdigt att prata med en 

kompis och smida planer tillsammans än att prata med sig själv. Eftersom Makka har fått ta 

över Marias resonerande personlighetsdrag har Maria och Makka i filmen blivit en kollektiv 

huvudperson. 

 

3.2.4. Från Marias perspektiv till ett mer objektivt perspektiv 

Perceptionssynvinkeln i boken påminner överlag mest om det introspektiva perspektivet, 

vilket innebär att berättaren följer en viss person och berättar vad som händer runt den 
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personen. I det introspektiva perspektivet vet berättaren ungefär lika mycket som personen i 

berättelsen. Läsaren får hela tiden följa Maria. Oftast beskrivs omvärlden som om berättaren 

ser den genom Marias ögon, men ibland blir berättarrösten mer av det objektiva slaget. 

Vid ett tillfälle i boken låter det som att Maria berättar själv, även om det går genom 

berättarrösten. I denna passage blir det tydligt att berättarperspektivet är introspektivt, det vill 

säga det tredjepersonsperspektiv som är närmast att berätta i jag-form. Gerda sätter sig och 

ska spela piano för Maria, i citatet ovan (se s 30). Just här hade det inte blivit någon större 

skillnad om Maria hade berättat själv istället för att informationen går genom berättarrösten. 

Det känns som att läsaren får sitta inne i Marias huvud. 

Bokens berättare beskriver utförligt hur Maria uppfattar världen. Maria ser först Gerda som en 

häxa, vilket genomgående görs tydligt genom berättaren. Berättelsen är filtrerad genom 

Maria, eftersom läsaren får tillgång till all information genom hennes synvinkel. Jag som 

läsare vet att Maria grundar sina antaganden på hur hon upplever Gerdas utseende. Däremot 

är jag inte lika övertygad om att Gerda faktiskt är en häxa eftersom jag inte dömer en person 

enbart på utseendet. I slutet av berättelsen kommer Maria till insikt om att Gerda inte är någon 

häxa och då försvinner filtret. 

Berättarperspektivet i filmen kan inte sägas vara lika renodlat introspektivt som det i boken: I 

filmen får åskådaren nämligen visat för sig vad andra människor gör och var de befinner sig. 

Exempelvis får vi ta del av Makkas perspektiv då hon ser Gerda för första gången (00.11.23). 

Kråkor kraxar och att vinden tilltar då Gerda går förbi. Under ett annat tillfälle när Maria 

ringer hem till Gerda får åskådaren se hur Gerda har det hemma hos sig (00.36.20).  

Något som däremot är intressant i filmen är att de gånger det förekommer övernaturliga inslag 

eller ges tydliga tecken på att Gerda är en häxa (00.17.00, 00.49.14, 01.05.32, 01.13.16) kan 

det upplevas vara sett ur Marias perspektiv. Kameran filmar först Maria och sedan är det ett 

klipp till att åskådaren får se situationen från där Maria befinner sig. Om vi då för tanken ett 

steg längre kan vi ifrågasätta om det verkligen förekommer någon magi alls i filmen eller om 

det är ett tecken på Marias livliga fantasi. Detta hade jag dock inte lagt märke till om jag inte 

hade läst boken. 

Genom att få ta del av olika personers synvinklar skapas en mer dynamisk berättelse och jag 

som åskådare blir mindre kritisk till det som sker. Blomgrens et al. (2000) sätt att berätta är 

mer objektivt än Starks (1985). Att som åskådare få olika personers synsätt presenterat för sig 

genom film liknar berättarröstens skiftande fokalisering. 
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3.2.5. Utifrånperspektiv 

I boken får läsaren sällan veta vad andra personer än Maria tänker. De andra personerna 

fokaliseras i sådant fall externt. Det innebär att läsaren får ta del av de känslor karaktärens har 

genom att tolka det som syns utifrån. En person som ser glad ut kan vi tänka oss tänker glada 

tankar, eftersom det syns på kroppsspråket. Läsaren kan dock inte vara säker på vad personen 

tänker. 

Då Gerda i boken föreslår utflykten för Maria vet läsaren inte vad Gerda tänker. 

Fokaliseringen av Gerda är alltid extern och därför får vi bara tillgång till de känslor Gerda 

har som syns utifrån. Att Gerda föreslår utflykten (se s 22) föregås av att hon beklagar sig 

över att Marias föräldrar inte tar hand om sin dotter tillräckligt. Som läsare kan vi då dra 

slutsatsen att Gerda föreslår utflykten för att hon vill göra någonting roligt med Maria, så att 

hon får uppleva hur det känns att bli omhändertagen och omtyckt av någon. Dessa tankar 

finns dock inte tydligt redovisade för läsaren som Marias tankar gör. 

Även när Gerda upptäcker kissfläcken på golvet (se s 28) sker en extern fokalisering. Läsaren 

kan göra antaganden om vad Gerda känner i situationen men har inte tillgång till hennes 

tankar. Att Gerda rynkar på näsan tyder på att hon ogillar att det är kiss på golvet. Däremot 

kan läsaren inte vara helt säker på vad Gerda tänker eftersom informationen baserats på vad 

som syns utifrån. Texten beskriver med andra ord bara sådant som hade kunnat fångas med 

hjälp av en kamera och en mikrofon. 

På liknande sätt ser jag att filmåskådaren får tillgång till information om karaktärerna. Att få 

se vad vissa personer gör på film kan liknas vid en extern fokalisering. Däremot kan 

innehållet bli annorlunda beroende på hur åskådaren tolkar handlingarna. I en bok har 

berättaren redan bestämt vad läsaren ska få veta. I en film får åskådaren tillgång till hela 

miljön och kan därför missa eller lägga märke till detaljer som en berättare i en bok valt att 

inte kommentera. Åskådaren har därför ett ansvar inför att se på filmen, nämligen att tolka 

exempelvis ett tonfall när en person säger någonting: lät personen sur eller neutral när hen sa 

det? I en bok har berättaren redan gjort den tolkningen som läsaren sedan får ta del av. 

Ett tillfälle i filmen som går att tolka på olika sätt är när Maria frågar Gerda om hon tycker om 

barn (00.27.26). Gerda svarar att hon gillar barn om man gör en god gryta och kryddar 

ordentligt. Åskådaren kan antingen se detta som ett skämt som Gerda använder i ett försök att 

lätta upp stämningen och skoja till det eller tolka hennes ord bokstavligt och göra antagandet 
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att hon är en häxa och äter barn. Åskådaren får ingen hjälp med att tolka detta genom en 

berättarröst. Åskådaren ser bara Gerda utifrån och vet inte vad hon tänker vid det ögonblicket. 

Vidare får åskådaren även tolka Marias reaktion på detta genom att avläsa hennes 

ansiktsuttryck.  

4. Diskussion 

 

4.1. Hur framställs karaktärerna? Vilka skillnader uppkommer? 

En av de största skillnaderna som jag kan se angående hur karaktärerna framställs i Starks 

(1985) bok respektive Blomgrens et al. (2000) film är att Maria bleknar som huvudperson i 

filmen eftersom hon inte längre är genomskinlig som i boken. Däremot försvinner inte allt av 

Marias genomskinlighet eftersom karaktären Makka får överta en del av Marias resonerande 

egenskap. Istället för att Maria själv resonerar i sitt huvud diskuterar Makka och Maria 

möjligheterna med varandra. Detta kan ses som en effekt av att ha övergått från mediet bok 

till mediet film och därmed också vara tvungen att använda andra uttryckssätt.  

En annan stor skillnad i hur karaktärerna framställs är att Gerda har fått en annan personlighet 

i filmen mot vad hon har i boken. I boken är hon en lite ledsen tant, vilket förstärks av att hon 

spelar piano på det sorgsna sättet och att hon brukar lugnande tabletter. I boken visar det sig 

att Gerda inte är någon häxa medan hon faktiskt är det i filmen (åtminstone om åskådaren ska 

tolka de övernaturliga inslagen som verkliga och inte något som bara pågår inne i Marias 

huvud). Hursomhelst har Gerdas häxlika drag förstärkts i filmen och detta förmedlas till 

åskådaren genom hennes utseende och beteende. Omgivningen ser ofta kall och mörk ut 

runtom henne. Andra detaljer pekar också på att hon kan vara en häxa, exempelvis att hennes 

putsmedel bär en etikett med namnet Häxan (som är ett varumärke som också finns i 

verkligheten). Sist men inte minst spelas det kuslig musik när Gerda är närvarande.  

 

4.1.1. Berättelsens norm 

Utifrån hur Gerda framställs vill jag diskutera vad som händer med denna berättelses 

övergripande norm i adaptationen från bok till film. Normen, eller budskapet som berättelsen i 

både boken och filmen för med sig är att inte döma någon innan man lärt känna personen.  

I boken blir detta tydligt då Maria upptäcker att Gerda inte är någon häxa även om hon ser ut 

som en. Marias föreställning om att häxor är onda och nyckfulla applicerar hon på Gerda. När 

Maria sedan upptäcker att Gerda istället är mänsklig försvinner alla Marias fördomar och 
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Maria ser Gerda i ett nytt ljus. Hon ser henne som människa, och Marias föreställning är att 

människor är goda, alltså är Gerda god. 

I filmen visar det sig att Gerda visst är en häxa, men här läggs fokus istället på Gerdas 

beteende. Eftersom Gerda inte ville röva bort vare sig Maria eller Lillen utan tvärtom ville 

göra någonting roligt för dem ser Maria att Gerda är god, trots att hon nu är häxa. Detta finner 

jag intressant eftersom det enligt filmens norm inte ligger något krav på att Gerda ska rätta sig 

efter en mall: hon får vara den hon är och ändå vara accepterad. I boken ses det som önskvärt 

att vara just människa för att människor är goda. I filmen framgår det att det inte är vad 

personen är som räknas, utan hur personen är.  

Utifrån detta fall vill jag hävda att berättelsens övergripande norm eller budskap är detsamma 

i både boken och filmen: att inte döma någon innan man lärt känna personen. Däremot visar 

filmen att det går att vara accepterad för den man är och att man döms utifrån sina handlingar, 

medan boken pekar på att det är önskvärt att rätta sig efter normen att vara människa. 

 

4.2. Berättandet i boken och filmen 

 

4.2.1. Bokens och filmens respektive styrkor och svagheter 

I adaptationen från bok till film kan bildspråket vara både tacksamt och svårt att gestalta på 

film. Bildspråket som har som avsikt att beskriva någonting kan vara tacksamt att gestalta för 

att det finns en utförlig beskrivning av hur någonting ska se ut eller låta. Däremot har 

bildspråket vissa tolkningsmöjligheter och alla personer har inte samma upplevelse även om 

de har läst samma text. Detta kan bli tydligt i övergången från bok till film, då vissa läsare 

eller åskådare kan känna sig förvirrade för att deras tolkning av texten inte stämmer överens 

med den visuella eller ljudliga tolkningen som någon annan har gjort och sedan filmatiserat. 

Bildspråk kan även ha ett annat syfte än att bara beskriva någonting. I exemplet jag tog upp 

där läsaren får insikt i Marias föreställningsvärld (se s 31) är det tydligt att språket får ett 

värde i sig. I detta fall är bildspråket inte bara beskrivande utan bidrar även med att överraska 

läsaren och ge en komisk effekt. Liknelsen med nyponsoppa och hallonglass lättar upp den 

annars allvarliga stämningen. Denna form av bildspråk ser jag skulle bli svår att överföra till 

filmen. Det skulle gå att filma en röd himmel med rosa moln, men åskådaren skulle gå miste 

om att Maria tycker att de liknar nyponsoppa och hallonglass. Detta beror på att filmen inte 

har någon berättare som kan yttra dessa språkliga uttryck. 
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Bokens bildspråk och skildrandet av Marias inre tankar ser jag är svårt att lyckas med i 

adaptationen från bok till film. Istället har det lagts till övernaturliga inslag i filmen som inte 

förekommer i boken. Jag vill koppla samman detta med Nels (2002) resonemang om att 

uppbyggnaden av karaktärerna och relationerna dem emellan kan få stryka på foten för att 

lämna plats åt visuella effekter och ljud. Detta är ett tecken på att bok och film ämnar att göra 

olika saker med den tänkte läsaren eller åskådaren. Min tolkning av detta är att Starks (1985) 

bok tar hjälp av sitt målande bildspråk för att ge läsaren en rik upplevelse (som är just 

språklig) medan Blomgren et al. (2000) satsar på att få åskådarens uppmärksamhet och 

uppskattning genom att utnyttja filmens stilistiska system: en kombination av iscensättning, 

kinematografi, redigering och ljud. 

Gerda som häxa är förstärkt i filmen. Den känsla detta bär med sig anser jag hade varit svår 

att få till i boken på samma sätt eftersom boken är begränsad till språket. Boken hade 

självklart kunna beskriva på ett liknande sätt med sitt bildspråk, men läsaren hade fått 

föreställa sig själv hur det skulle se ut och låta. Själva storyn hade det dock inte varit några 

problem att få till i boken, däremot anser jag att den skrämmande känsla som Gerda bär med 

sig gör sig bäst på just film. Kombinationen av visuella effekter och ljud gör att åskådaren 

fylls av en kuslig känsla. 

Något som framgår av min jämförelse av hur Gerdas snarkningar framställs är att i film får 

åskådaren intrycken matade till sig utan att behöva föreställa sig dem själv. Ljudet finns där 

att höras och därför ligger ansvaret hos filmmakarna att styra hur åskådaren uppfattar ljudet. 

Till skillnad från boken ger filmen därför inte något stort utrymme för åskådaren att själv 

tolka intrycken. Detta kan vara användbart i vissa situationer då syftet är att alla mottagare ska 

få samma upplevelse. Däremot utvecklar detta inte fantasin på samma sätt. I boken beskrivs 

snarkningarna som lejon som morrar, något som för tankarna till något allmänt skrämmande. 

Maria drar sedan själv slutsatsen att det är ett häxsnark, enbart baserat på ljudet och de 

föreställningar hon har med sig sedan tidigare. I filmen hamnar själva ljudet i skymundan och 

istället letar Maria och Makka efter ledtrådar som kan tyda på att Gerda är en häxa. I boken 

vet läsaren hur Maria reagerar på snarkningarna, men detta går filmåskådaren miste om. 

Anledningen till att Maria oroar sig för att få sin lillebror bortförd skiljer sig också i de två 

verken. I boken är det en impulshandling när Maria ber Gerda att ta Lillebror istället för 

henne, medan det i filmen är hennes önskan att Lillen ska försvinna. Som läsare får vi insikt i 

Marias tankar innan hon häver ur sig att Gerda ska ta Lillebror istället. Vi förstår att hon 

tycker att livet är orättvist och kan sätta oss in i hennes resonemang om att någon annan som 
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inte har det lika hemskt som hon borde bli bortrövad istället. I filmen är det däremot fokus på 

att Maria vill ha ett eget rum eftersom Lillen förstör så mycket. Detta skulle kunna vara ett 

sätt att konkretisera handlingen så att den kan fångas på film. Genom att Lillen gestaltas som 

en elak person som vill sin syster illa får åskådaren förståelse för hur Maria känner utan att det 

behövs någon berättarröst. Detta anser jag går i linje med Baos (2008) resonemang om att 

abstrakta ting är svåra att fånga på film. Filmen använder musik för att förmedla känslor (se s 

18). I fallet med Maria och Lillen blir detta tydligt eftersom filmen spelar på åskådarens 

känslor för att väcka empati för Maria. 

Bokens läsare får alltså tillgång till den mesta informationen genom berättaren. Det som inte 

kommer från berättaren är direkt tal från karaktärerna. Berättaren redogör för händelser ur 

Marias perspektiv och förmedlar även hennes tankar. Eftersom berättarperspektivet är 

introspektivt ger det sken av att det är Maria som berättar med sina egna ord, även om 

berättelsen inte är skriven i jag-form. Läsaren får tillgång till Marias föreställningsvärld 

genom att ta del av liknelser. Förutom dessa liknelser förekommer andra former av bildspråk i 

boken. Bildspråket ger läsaren en rikare bild av historien eftersom vi får tillgång till detaljer 

runtomkring utöver själva handlingen. 

Förmedlandet av Marias tankar försvinner i filmen. I vissa fall får åskådaren se någonting ur 

hennes perspektiv, men vet inte vad hon tänker. Somliga tankar som Maria har i boken 

överförs till att bli dialog mellan Maria och kompisen Makka. Annars är avsaknaden av 

Marias tankar en konsekvens av att filmen inte har någon som förmedlar tankarna. Filmen 

inriktar sig istället på det som konkret kan visas, exempelvis Gerdas häxlika utseende och 

beteende. Även dialogen mellan Maria och Makka är konkret och passar därför bra i 

filmmediet. Genom att använda sig av bild och ljud kan filmen också förmedla stämning och i 

vissa fall även känslor.  

 

4.3. Didaktiska reflektioner 

Bao (2008) hävdar i sin studie att användandet av film i undervisningen kan utveckla elevers 

språk och lägger även vikt vid att eleverna ska lära sig att tolka och gestalta kroppsspråk. 

Metoden för detta är att med film som stöd göra dramatiseringar där eleverna får träna på att 

uttrycka sig med sitt kroppsspråk. Bao uttrycker att filmer visar kroppsspråk på ett sätt som 

böcker inte kan göra. Detta uttalande finner jag intressant att diskutera eftersom Starks (1985) 

bok i hög grad innehåller exempel där kroppsspråk förekommer. Därför anser jag att böcker 
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visst kan förmedla kroppsspråk och att det på så sätt finns möjligheter att inte bara använda 

sig av film i sådana undervisningssituationer. Däremot får eleverna i detta fall en större 

utmaning av att läsa en bok än att se en film. För att eleverna ska kunna överföra bokens 

handling till en dramatisering måste de först tolka texten. Om en elev exempelvis ska gestalta 

en karaktär som är ursinnig måste eleven vara bekant med vad det innebär att vara ursinnig. 

Vid dramatisering av film kan eleven istället bara härma hur personen i filmen ser ut och låter, 

utan att behöva sätta ord på det.  

Det som min studie visar är att lärare som står inför valet av bok eller film som 

undervisningsmaterial behöver tänka på vad som är syftet med undervisningen. Om syftet är 

att undersöka karaktärernas personlighetsdrag kan det vara av vikt att känna till vilka 

skillnader som kan förekomma mellan hur boken och filmen väljer att framställa dem. Om vi i 

detta fall tar karaktären Gerda som exempel är det viktigt att läraren känner till att hon 

gestaltas på olika sätt i boken och filmen och att detta kan få konsekvenser för diskussionen.  

Hur karaktärerna framställs är en del av berättelsens norm, vilket min studie visar. I detta fall 

är den övergripande normen densamma, men beroende på om jag använder boken eller filmen 

som källa kan vi se två olika varianter i de sekundära normerna: i boken är normen att en 

person duger så länge hen är människa medan i filmen är normen att en person duger som den 

är. I boken blir ”häxa” en metafor för något ont medan ”häxa” i filmen är en varelse som kan 

vara på olika sätt. Om läraren ämnar att använda boken eller filmen som diskussionsmaterial 

för att föra samtal om värdegrundsfrågor kan det finnas ett värde i att både läsa boken och se 

filmen för att sedan jämföra dem.  

Om syftet med undervisningen istället är att visa hur en bok berättar och/eller hur en film 

visar en historia kan det underlätta att analysera båda verken separat. Starks (1985) bok 

innehåller tydliga exempel på hur en berättarröst kan måla upp inre bilder hos läsaren, vilket 

kan vara av värde för undervisningen. Blomgrens et al. (2000) film ger istället möjlighet att 

undersöka hur en film kan bygga upp stämning och framkalla känslor hos åskådaren med 

hjälp av filmens stilistiska system och narration. 

Enligt det vidgade textbegreppet ska bok och film ses som jämbördiga informationskällor. I 

vissa avseenden kan jag hålla med om detta, eftersom det finns många komponenter som 

liknar varandra i bok och film. Ett exempel på detta är Johanssons (2008) resonemang om hur 

en historia kan byggas upp och berättas. Med andra ord kan en lärare välja att använda 

antingen en bok eller en film i sin undervisning om syftet är att studera verkets norm. Det som 
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däremot skiljer bok och film från varandra är sättet att berätta. Det är här det vidgade 

textbegreppet blir problematiskt. Eleverna tränar olika förmågor när de läser bok och ser på 

film. När eleverna läser en bok tränar de bland annat sådant som i det centrala innehållet i Lgr 

11 (Skolverket, 2011a) faller under rubriken ”Läsa och skriva” (s 223). När eleverna ser en 

film får de chans att exempelvis utveckla det som står under rubriken ”Språkbruk” (s 224). 

5. Sammanfattning 

I denna studie har jag jämfört hur karaktärerna framställs i den skönlitterära romanen Maria 

bleknos (Stark, 1980) och i filmen En häxa i familjen (Blomgren et al., 2000) som är baserad 

på boken. Jag har även undersökt hur bokens berättarröst och -perspektiv visar sig i filmen. I 

min analys har jag utgått ifrån Nikolajevas (2004) modell för att analysera barnböcker och 

Jernudds (2008) beskrivning om hur film kan analyseras. 

Mina viktigaste fynd vid jämförelsen är att i boken får läsaren tillgång till huvudpersonen 

Marias tankar medan detta överlag inte händer i filmen. Rollen som medhjälpare är i boken en 

pojke som heter Bebbe medan det i filmen är en flicka som heter Makka. Dessa två karaktärer 

är olika till utseendet men har vissa gemensamma personlighetsdrag. I boken är det Maria 

som är den drivande kraften i att ta reda på barntanten Gerdas identitet medan det är Makka i 

filmen. Detta ser jag som ett sätt att komma runt problemet med berättaren som i boken gör 

klart för läsaren hur Maria tänker och resonerar. I filmen får istället Makka meddela Maria 

vad som bör göras. Detta gör att Maria och Makka agerar som kollektiv huvudperson i filmen. 

Karaktären Gerda framställs olika i boken och filmen. I boken är hon en skör person som ofta 

blir dömd utifrån sitt ofördelaktiga utseende, men är mänsklig och ingen häxa. I filmen är 

Gerda en häxa vilket framgår av de övernaturliga inslagen, däremot är hon en snäll häxa. 

Detta gör att normen i de båda verken skiljer sig lite: i boken är normen att vara människa för 

då är man god, i filmen tillåts man vara sig själv så länge man är god. Den övergripande 

normen, att inte döma någon innan man lärt känna personen, är däremot densamma i både 

boken och filmen. 

Bokens berättarröst är borta i filmen eftersom man inte (förutom i epilogen) använder voice-

over. Berättaren i boken låter läsaren ta del av Marias inre, men detta är borta i filmen. 

Eftersom läsaren får veta mer om Marias tankar och känslor i boken är hon i boken en 

starkare protagonist än i filmen. När det gäller de andra karaktärerna får läsaren bara se vad 

som ses utifrån. I filmen får åskådaren information om samtliga karaktärer från ett 

utifrånperspektiv. Detta innebär att åskådaren kan dra slutsatser om hur personen känner 
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genom att avläsa ansiktsuttryck och tonfall, men vet inte vad de tänker. Filmens stilistiska 

system bidrar även till berättandet i form av att förstärka vissa uttryck med hjälp av 

kameraposition och ljussättning, redigering och ljud. Dessa förstärkande inslag framkallar 

känslor hos åskådaren och denna berättarteknik är specifik för filmmediet. I boken 

förekommer istället fenomenet bildspråk, en målande beskrivning av innehållet som läsaren 

själv får tolka. I filmen uteblir denna tolkning eftersom den istället gestaltar innehållet för 

åskådaren. 

Mina upptäckter har relevans för svenskundervisningen eftersom de visar att valet mellan bok 

och/eller film bör ses i relation till syftet för undervisningen. Beroende på vad syftet är kan en 

bok vara mer lämplig för ändamålet och i andra fall är en film mer passande, men det kan 

även vara läge för att kombinera dessa för att kunna göra en jämförelse. Att analysera och 

studera bokens berättarröst och bildspråk kan vara ett syfte för undervisningen, medan att titta 

närmare på filmens narration och stilistiska system kan vara ett annat. Både boken och filmen 

och en kombination av båda kan bana väg för värdegrundsdiskussioner. Detta kan ses i 

relation till det vidgade textbegreppet som innebär att bok och film bör likställas med 

varandra. Däremot är det två skilda saker att läsa en bok och se en film eftersom eleverna 

tränar olika förmågor under tiden. 
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