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Abstract 

En strukturell resa genom Narnia: En komparativ analys av struktur och genre i C.S Lewis två 

verk Silvertronen och Hästen och hans pojke 

 

A structural trip through Narnia: A comparative analysis of structure and genre in C.S Lewis 

two works The Silver Chair and The Horse and His Boy 

 

In this essay I discuss how fiction can be used in Swedish education for younger years in the 

Swedish subject, to learn about the building blocks of stories and what is unique to the fantasy 

genre. The core of the essay is an analysis of C.S Lewis two novels The Silver Chair and The 

Horse and His Boy and how they relate to some of Vladimir Propps 31 functions of structures 

and some characteristics of the genre fantasy. The purpose of this essay is examine how the 

two works of C.S Lewis relate to chosen functions, characterises of the genre fantasy and in 

relation to each other. That and how it can be used in Swedish education to create an interest 

for fiction and reading. The analysis is built on two parts. Firstly, the two books are 

introduced and then analysed separately against 10 of Propps functions and described 

characteristics of the genre fantasy. Secondly, a comparison between the result from the two 

separate analyses. I find that fiction can be compared to both Propp’s functions and 

characteristics of the genre fantasy. However, they needed to be interpreted to fit into the 

definitions of chosen functions. As a result, I found that the fictions by C.S Lewis, Propps 

functions and elements of the fantasy genre can be used in classrooms to discuss the structure 

of stories and to teach about genres. I also give some ideas on how to do that. 

 

Key words: literary pedagogy, literary analysis, C.S Lewis, The Silver Chair, The Horse and 

His Boy, fantasy, genre, Propp’s functions, morphology, structure, pedagogy, didactics. 

 

 

  



 

Innehållsförteckning 

1.  Inledning .............................................................................................................................. 1 
1.1 Syfte............................................................................................................................................... 1 
1.2 Frågeställningar ............................................................................................................................ 2 
1.3 Disposition ..................................................................................................................................... 3 
1.4 Urval av primärlitteratur ............................................................................................................... 3 

2.  Bakgrund .............................................................................................................................. 4 
2.1 C.S Lewis ........................................................................................................................................ 4 
2.2 Berättelsen om Narnia .................................................................................................................. 4 
2.3 Tidigare forskning om Narnia-böckerna ....................................................................................... 5 

3.  Teori- och metod-avsnitt ..................................................................................................... 6 
3.1 Analysmetoder .............................................................................................................................. 6 
3.2 Genren fantasy .............................................................................................................................. 7 
3.3 Vladimir Propps funktioner ......................................................................................................... 12 

4.  Analys ................................................................................................................................. 15 
4.1 Silvertronen (1953) ...................................................................................................................... 15 
4.1.1 Analys av fantasygenren i Silvertronen .................................................................................... 16 
4.1.2 Analys av Propps funktioner i Silvertronen .............................................................................. 18 
4.2 Hästen och hans pojke (1954) ..................................................................................................... 21 
4.2.1 Analys av fantasygenren i Hästen och hans pojke ................................................................... 22 
4.2.2 Analys av Propps funktioner i Hästen och hans pojke.............................................................. 23 
4.3 Jämförande diskussion ................................................................................................................ 26 

5.  Didaktisk diskussion ......................................................................................................... 28 

6.  Avslutande reflektioner .................................................................................................... 33 

Käll- och litteraturförteckning .............................................................................................. 34 

Appendix 1 

Appendix 2 
Berättelsekarta 

 



 1 

1.  Inledning  

Vi lever idag i ett uppkopplat samhälle, allt finns ett ”klick” bort. Idag ägnar sig barn gärna åt 

andra typer av medier än den tryckta skönlitteraturen. Detta har naturligtvis inte bara en 

negativ påverkan på barnen, men också datorspel tar tid från andra stärkande aktiviteter, som 

till exempel läsande av böcker. Emellertid skiljer sig litteratur och läsning åt från andra 

medier på det sättet att man kan själv bestämma takten, kan bläddra framåt och tillbaka och 

stanna upp på ett uppslag. I ett samhälle där barn och ungdomar får ett allt mindre intresse för 

skönlitteraturen kan en fråga vara hur deras motivation för läsande kan öka. Kanske kan 

arbete kring fantasygenren vara en pusselbit för att öka detta intresse. 

 

Tänk om; två ord är tillräckligt för att igångsätta fantasin och frambringa en berättelse. Den 

ordrika påhittighet som följer de två orden ”tänk om” och som föds ur en berättarglädje kan 

ta sig skriftlig form, som i en fantastisk roman (Eriksson, 2007 s. 11) 

 

Så uttrycker historikern och författaren Bo Eriksson i boken Tusen år av fantasy: resan till 

Mordor(2007) om vad som krävs för att skriva fantasy, och därmed vad som kan förväntas av 

en fantasybok. I en fantasybok, till skillnad från en realistisk roman, finns magiska inslag. I 

läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2016) står 

det att ”undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva” (s. 247). Ett 

sätt att göra detta är att låta eleverna möta litteratur som kan väcka intresse och nyfikenhet, 

vilket fantasyböcker kan göra. Den brittiske författaren C. S. Lewis (1898-1963) är kanske 

mest känd för sina klassiska fantasyberättelser om Narnia. Det är böcker som gör det möjligt 

för läsaren att upptäcka en ny värld, Narnia, och de äventyr som utspelar sig där. Fast kanske 

kan böckerna om Narnia även användas för att väcka nytt intresse hos elever gällande 

skönlitteratur och dess uppbyggnad, dens struktur och formspråk.  

 

1.1 Syfte 

Silvertronen (1953) och Hästen och hans pojke (1954) ingår båda i C. S. Lewis Narnia-svit 

och ses båda som exempel på fantasy i författaren och litteraturhistorikern Jan Broberg bok 

På fantasins vingar: en bok om fantasy (1994, s. 9). Böckerna är sinsemellan mycket olika 

och jag har intresserat mig för hur de båda förhåller sig till fantasygenrens karaktärsdrag, mot 

Propps strukturfunktioner och mot varandra. Fantasy är ett paraplybegrepp som spänner sig 

över ett vitt spektrum, i genren ingår berättelser av mycket varierande karaktär (s. 14). 
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Eftersom fantasy följaktligen är en bred genre har jag i detta arbete valt att fokusera på några 

av genre-element som i forskningen framhålls som typiska för fantasygenren. Den ryske 

strukturalisten Vladimir Propps 31 folksagofunktioner är en god hjälp för att urskilja 

berättelsers uppbyggnad, förklarar litteraturvetaren och professorn Lena Kåreland i boken 

Skönlitteratur för barn och unga: historik, genrer, termer, analyser (2015 s. 168). Jag har 

därför i detta arbete valt ut tio av dessa för att undersöka om berättelserna har gemensamma 

drag i sin struktur. 

 

Syftet med uppsatsen är följaktligen att undersöka hur de båda böckerna förhåller sig till 

varandra och till några element som ses som centrala för genren fantasy och Propps 

funktioner gällande struktur. Jag vill belysa hur C. S. Lewis verk, Propps funktioner och de 

valda karaktärsdragen för genren fantasy kan användas för att arbeta mot det centrala 

innehållet för årskurs 1-3 som berör grundkunskaper om sagors uppbyggnad och olika genrer.  

 

1.2 Frågeställningar 

 Hur förhåller sig C. S. Lewis två verk Hästen och hans pojke och Silvertronen till 

Propps funktioner och till vad tidigare forskning sett som centrala karaktärsdrag för 

genren fantasy? 

 

 Hur förhåller sig verken till varandra, när det gäller ovanstående aspekter? 

 

 Hur skulle Lewis verk kunna användas för att ge eleverna grundkunskaper om 

berättelsers uppbyggnad och olika genrer?  
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1.3 Disposition 

Det första avsnittet av arbetet består av en presentation av författaren C. S. Lewis och 

böckerna om Narnia. Därefter följer en presentation av tidigare forskning kring C. S. Lewis 

och Narnia böckerna. I avsnittet Teori och metod som kommer därnäst har jag presenterat 

Propps funktioner liksom det urval av dessa som jag valt att använda mig av. I detta avsnitt 

har jag också presenterat den definition av genren fantasy som varit min utgångspunkt. Sedan 

följer en redogörelse för min metod i den här uppsatsen. Innan arbetets centrala del, analysen 

påbörjas. 

 

Jag har valt att dela upp analysen i tre delar. De två första delarna består av referat och 

enskilda analyser av de två böckerna Silvertronen och Hästen och hans pojke, som därefter 

kommer att jämföras. Sedan följer en didaktisk diskussion som bland annat behandlar hur 

böckerna och Propps funktioner skulle kunna användas för att ge elever grundkunskaper om 

berättelsers och fantasygenrens uppbyggnad. Arbetets sista avsnitt är en avslutande reflektion. 

 

1.4 Urval av primärlitteratur 

Följande avsnitt kommer att beskriva det urval som gjordes för denna uppsats. Jag kommer att 

gå igenom val av primärlitteratur. 

 

Jag visste tidigt i arbetsprocessen att arbetet skulle fokusera på en genres uppbyggnad. Jag 

valde den genre som ligger mig närmast hjärtat: fantasy. En genre som jag tror kan väcka 

många elevers intresse för att läsa. Berättelsen om Narnia valdes denna gång eftersom den 

kan räknas som en klassiker bland fantasyböcker. Böckerna är internationellt kända och som 

kan intressera människor i alla åldrar. Valet av vilka Narnia böcker som skulle användas i 

arbetet var inte enkelt, men jag ville undvika de böcker som under 2000-talet blivit spelfilmer, 

så att spelfilmernas version av berättelsen inte påverkar analysen. Då fanns det endast fyra 

berättelser att välja mellan. Dessa var Den sista striden (1953), Silvertronen (1953), Hästen 

och hans pojke (1954) samt Min morbror trollkarlen (1955). Eftersom jag ville göra en 

komparativ analys, föredrog jag att arbeta utifrån böcker som inte är alltför lika. Därmed 

valdes böckerna Silvertronen och Hästen och hans pojke. Genomgående används Birgitta 

Hammars översättning av C. S. Lewis Silvertronen och Hästen och hans pojke, ur 

samlingsutgåvan Berättelsen om Narnia. Utgavs av Bonniers förlag år 1999. 
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2.  Bakgrund 

Detta avsnitt består av ett författarporträtt av C. S. Lewis, en bakgrund till berättelsen om 

Narnia samt en översikt över tidigare forskning om Narnia. 

 

2.1 C.S Lewis 

Clive Staples Lewis, mer känd som C. S. Lewis (1898-1963) var en brittisk akademiker och 

författare. Under sina universitetsår blev han vän med J. R. R. Tolkien och medlem av the 

Inklings1, vilket skulle influera C. S. Lewis sätt att skriva. Han skulle tack vare Tolkien återgå 

till sin kristna tro, något som genomsyrar alla hans skrivna verk beskriver (Keyser & Watson 

2001 s.423).  

 

Lewis skrev mer än trettio böcker, vilket gjorde att han kunde nå en stor publik. Hans verk 

fortsätter att nå nya läsare även efter hans död. Några av hans mest kända verk är bland annat: 

Kan man vara kristen? (Mere Christianity, 1952), Utflykt från tyst planet (Out of the Silent 

Planet, 1938), Den stora skilsmässan (The Great Divorce, 1945), Från helvetets brevskola: 

studiebrev om de bästa metoderna att föra en själ till förtappelse (The Screwtape Letters, 

1942) och självklart den mest universellt erkända Berättelsen om Narnia (The Chronicles of 

Narnia, 1950-1956). I likhet med de övriga verk jag nämnt finns det en kristen tematik likaså 

i Narniaböckerna. Hittills har över 100 miljoner exemplar av Narnia böckerna sålts samt blivit 

dramatiserade till film och tv-serier ett flertal gånger. Bland annat har tre av de sju böckerna 

blivit till tre stora spelfilmer under 2000-talet av Walt Disneys Pictures (HarperCollins 

Publishers, u.å.). 

 

2.2 Berättelsen om Narnia 

”Eftersom ingen skriver de böcker som jag själv vill läsa, får jag göra det själv.” 

(C.S Lewis genom Sibley, 19992) 

 

Det finns sju böcker om Narnia. Dessa är : Häxan och Lejonet (1950), Caspian, Prins av 

Narnia (1951), Kung Caspian och skeppet Gryningen (1952), Silvertronen (1953), Hästen och 

                                                 
1 J.R.R Tolkien är en internationellt känd fantasy författare mest känd för sina verk The Hobbit (1937) och Lord 

of the rings trilogy (utgavs mellan åren 1954 och 1955). The Inklings var en litterär diskussionsgrupp i Oxford 

där likasinnade träffades och diskuterade litteratur, men också för att läste upp sina egna manuskript högt för att 

få kritik från de andra. Medlemmarna var entusiaster som älskade berättandets konst i litteratur och som 

uppmuntrade varandra till att skriva fantasy. De flesta var kristna (Johansson s.36). 
2 Förorden är inte numrerade därav inga sidhänvisningar när jag refererar till Sibley (1999). 
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hans pojke (1954), Min morbror trollkarlen (1955), Den sista striden (1956). Dock är det inte 

den ordning som böckerna är tänkta att läsas, utan C. S. Lewis menade att de istället skulle 

läsas med Min morbror trollkarlen först, sedan följde Häxan och lejonet, Hästen och hans 

pojke, Caspian, prins av Narnia, Kung Caspian och skeppet Gryningen, Silvertronen och sist 

Den sista striden. Detta för att få följa Narnia från skapelse till undergång. 

 

Böckerna har sitt ursprung i en serie bilder i C. S. Lewis huvud. Enligt författare till C. S. 

Lewis-biografin Shadowlands (1985) Brian Sibley, såg C. S. Lewis redan som 16-årig pojke 

framför sig hur en liten faun med röd halsduk skyndar sig genom snön bärande på paket och 

ett paraply (Sibley, 1999). Böckerna utspelar sig i landet Narnia som ligger i en annan värld 

än vår. Böckerna handlar om hur ett antal utvalda barn hamnar i Narnia och deras äventyr där, 

likväl handlar det också om kampen mellan gott och ont. En återkommande karaktär i 

böckerna är Aslan, som bland annat skapar Narnia men också hjälper barnen på deras 

uppdrag. Det onda tar olika skepnader men förekommer i några av böckerna i form av en 

häxa.  

 

2.3 Tidigare forskning om Narnia-böckerna 

Det finns mycket forskning som handlar om C. S. Lewis och hans författarskap. Storleken på 

det här arbetet medger ingen utförligare genomgång, inte minst då mängden forskning gör 

fältet svårt att överskåda. I de senaste tio årens forskning finns emellertid ett intresse för 

frågan om vad han har baserat böckerna på. Det finns många olika teorier kring detta, bland 

annat att han ska ha baserat det kring de sju dödssynderna eller på medeltida kosmologi. 

Exempel på forskning som fokuserat på dessa frågor är: The Narnia Code (2010) och Planet 

Narnia: The Seven Heavens in the Imagination of C. S. Lewis (2007) av professor Michael 

Ward och Journey Into Narnia (1998) av C.S Lewis forskaren Kathryn Ann Lindskoog.  

 

Det finns även tidigare forskning kring fantasygenren, bland annat Åsa Vestlunds uppsats 

Harry Potter och The Chronicles of Narnia: en genre- och estetikstudie (2002) och Professor 

Maria Nikolajevas bok The Magic Code: the use of magical patterns in fantasy for children 

(1988). Den sist nämnda används i denna uppsats för att skapa förståelse för genren fantasy. 

Jag har däremot inte kunnat finna någon undersökning hur C. S. Lewis verk är i jämförelse 

med Propps funktioner.  

 



 6 

3.  Teori- och metod-avsnitt 
Det här avsnittet behandlar de metoder och den sekundärlitteratur som ligger till grund för 

arbetet. I det följande avsnittet 3.1 kommer en beskrivning av hur jag har gått tillväga vid 

analys av C. S. Lewis två verk. Analysens två metoder beskrivs: komparativ och kvalitativ 

metod. Jag går också in på varför jag valt att utgå från Propps funktioner och några av 

fantasygenren tydligaste karaktärsdrag. I avsnitt 3.2 beskrivs genren fantasy och genrens 

karaktärsdrag. Sedan följer avsnitt 3.3 som förklarar vad Propps funktioner är och i detalj 

förklara de funktioner som valts ut.  

 

3.1 Analysmetoder 
Jag har valt att göra en komparativ och kvalitativ analys av Hästen och hans pojke och 

Silvertronen, genom att först jämföra dem mot Propps funktioner och fantasygenrens kriterier, 

för att sedan jämföras med varandra. Detta är en kvalitativ analys då analysen bygger på en 

forskningsstrategi där fokus oftast ligger på ord än på kvantifiering vid insamling och analys 

av data (Bryman 2011, s. 340). Definitionen är hämtad från samhällsvetaren Alan Brymans 

bok Samhällsvetenskapliga metoder (2011) där han också beskriver en komparativ analys. 

Denna slags analys sägs bestå i att här applicera en metod för att granska två eller flera 

kontrasterande fall (s. 80). Det betyder att jag jämför två verk som inte liknar varandra. I 

denna analys består metoden av en strukturanalys med hjälp av Propps funktioner samt 

komparation utifrån en syntes av några forskares beskrivningar av fantasygenren. Detta 

tillämpas på två olika verk av C. S. Lewis. Därmed blir analysen komparativ på två nivåer, 

dels då C. S. Lewis två verk jämförs mot Propps funktioner och en beskrivning av 

fantasygenren, men dessutom också mot varandra.  

 

Böckerna om Narnia har ett moralperspektiv, men jag har valt att inte fokusera på detta 

perspektivet, då detta inte påverkar berättelsens struktur. Jag tänker mig att analysen ska vila 

på konkreta punkter för hur en berättelse är uppbyggd enligt Propp. Detta på grund av att jag 

vill att verken Silvertronen och Hästen och hans pojke, ska jämföras på samma grunder. 

Därmed valdes Propps funktioner eftersom dessa är konkreta och lätta att använda för att 

analysera de två verken mot varandra. På grund av uppsatsens regler kring sidantal, valdes 

enbart 10 av propps 31 funktioner kring struktur. För att få en djupare analys valde jag endast 

några av Propps funktioner med anledning av att analysen i uppsatsen skulle bli mer 

detaljerad. Hade i stället analysen gjorts utifrån alla funktionerna hade den blivit mer ytlig. 
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För att definiera vad som är specifikt för fantasygenren valdes litteratur där genren beskrivs. 

Av den valda litteraturen sammanställde jag och skapade en egen definition och funktioner 

som setts specifika för fantasy. 

 

3.2 Genren fantasy 

The essential ingredient of all fantasy is “the marvelous”, which will be regarded 

as anything outside the normal space-time continuum of the everyday world. 

(cit. efter Nikolajeva 1988, s. 11) 

 

I detta avsnitt ger jag en kort överblick över fantasygenrens historia innan jag går vidare med 

en presentation av den forskning kring genrens karaktärsdrag som valts att utgå ifrån.  

 

Jag har valt att använda fem författare för att kunna göra en sammanställning av vad tidigare 

forskning sett som centrala karaktärsdrag för genren fantasy. Dessa är de författare som jag 

valt att utgå ifrån. Författaren Annika Johanssons bok Världar av ljus, världar av mörker: Om 

fantasy (2009), där hon skriver om fantasys historiska, sociala och litterära grunder och 

genrens utveckling fram till idag. Historikern Bo Eriksson skriver i sin bok Tusen år av 

fantasy: Resan till Mordor (2007) om fantasy-litteraturens historia från medeltiden och vad 

många fantasyförfattare hämtat för inspiration från denna tidsepok. Maria Nikolajeva, 

Professor i litteraturvetenskap beskriver i sin avhandling The magical code: the use of 

magical patterns in fantasy for children (1988), om de magiska inslagen i engelsk fantasy för 

barn. Litteraturkritikern, författaren och litteraturhistorikern Jan Brobergs bok På fantasins 

vingar (1994) förklarar viktiga inslag i fantasy och beskriver fantasybegreppet. Sist men inte 

minst använder jag mig av litteraturvetaren och professorn Lena Kårelands bok Skönlitteratur 

för barn och unga: Historik, genrer, termer, analyser (2015), i det här avsnittet utgår jag från 

hennes kapitel där hon beskriver olika genrer. Anledningen till att jag valt just dessa är att de 

utgår från olika perspektiv när de beskriver fantasy och därmed ger mig flera olika 

utgångspunkter att skapa en uppfattning om vad som räknas som fantasy. Det finns en mängd 

olika definitioner av vad som räknas som fantasy och andra personers tolkningar av 

fantasybegreppet skulle inte påverka mitt resultat speciellt. Detta då de flesta definitioner 

delar samma grundtanke, att fantasy är magiskt. 

 

Det går att säga att fantasygenren har en lång historia. Eriksson (2007) beskriver fantasy ur ett 

historiskt perspektiv. Han nämner att fantasygenren går tillbaka åtminstone till medeltiden. På 
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den tiden kunde jättar, dvärgar, monster, alver och trollkarlar dyka upp i berättelser. Fantasy 

nämns även i den religiösa litteraturen på medeltiden, som ett exempel nämner Eriksson att 

man kan säga att ”Jesus var medeltidens mäktigaste trollkarl” (s. 15). Jesus under kan liknas 

med trollkarlars magiska inslag i fantasyböcker. Det är medeltidens berättelser som utgör en 

stor del av den västerländska fantasy arvet och som det fortfarande finns spår av i modern 

fantasy.  

 

Nikolajeva (1988, s. 14) nämner att fantasy för barn har sina rötter i romantikens3 intresse för 

folkliga traditioner. Hon menar att de flesta viktiga funktioner i barn-fantasy kan spåras 

tillbaka till Jonathan Swift, författaren till Gulliver’s travels (1726). Men det är först med den 

tyska författaren E. T. A. Hoffmans verk Nötknäpparen och råttkungen (1816) som fantasy 

för barn anses ha skapats.Något annat som gör fantasy till just fantasy är att magi finns och 

har en naturlig roll i berättelserna. Nikolajeva (1988 s. 14) menar att fastän fantasy funnits 

länge så är fantasy för barn ett relativt nytt fenomen i litteraturen. För att förklara vad en 

fantasyberättelse för barn är så framhåller Nikolajeva att fantasy som är skriven för barn har 

främsta kriteriet att huvudkaraktären är ett barn.  

 

Fantasygenren i sin helhet har emellertid utvecklats och förgrenats under senare år. Fantasy 

kan snarare användas som ett paraplybegrepp, för att det rymmer nu många olika slags 

berättelser som inte alltid följer de mönster som tidigare var vanligt för fantasy menar 

Kåreland (2015, s. 78). Fantasygenren rymmer berättelser av olika karaktär och har ganska 

diffusa regler. Som Johansson nämner i sin bok (2009, s. 5) är gränsdragningar alltid 

ungefärliga. Det vill säga att vad som klassas som tillhört fantasygenren alltid eller åtminstone 

delvis är en subjektiv tolkning och att det inte går att ge en definitiv definition av vad genren 

innehåller.  

 

Broberg konstaterar (1994, s. 14) att fantasygenren tycks bli mer och mer flytande, att det är 

svårt att få ett enhetligt grepp om genren. Den blir alltmer mångfacetterad och har därmed 

många undergenrer. Broberg nämner två begrepp för att klassificera litteratur inom 

fantasygenren high fantasy och low fantasy. High fantasy är berättelser som utspelar sig i 

andra världar, som exempelvis C. S. Lewis Narnia böcker. Det som menas med low fantasy är 

                                                 
3 Romantiken var en tidsepok som varade mellan slutet av 1700 till mitten av 1800-talet. Det romantiska 

synsättet på litteratur var att de värderade originalitet, individuell känsla och den enskilda författarens frihet från 

regler, förutom de som uppkommer naturligt när verket skapas. (NE.se ) 
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all litteratur som har icke rationella fenomen, som exempelvis berättelser som utspelar sig i 

den riktiga världen där händelseförloppet styrs av övernaturliga krafter. Forskare är emellertid 

oense om vad som räknas som fantasy. Många anser att enbart high fantasy tillhör genren och 

därmed är det som är värt att forska kring (Broberg 1994, s. 9). 

 

Enligt Kåreland (2015, s. 78) är typiskt för fantasygenren att det i den främmande världen 

utkämpas strider mellan onda krafter och goda, något som likaledes Johansson (2009) 

beskriver som typiskt för high fantasy. Vad som kan tolkas som ”gott” och ”ont” är enligt 

Johansson problematiskt. För någon som Lewis som har sett två världskrig bryta ut och som 

kristen var det inte så svårt att bestämma vad som skulle vara gott och ont (s. 84). Han kunde 

grunda sitt gott och ont på kristna principer, vad som enligt kristna traditioner ses som 

moraliskt riktigt och sina livserfarenheter. Men detta går att debattera, för vem kan egentligen 

säga vad som är rätt och fel? Och hur kan den personen veta detta? Därför har jag valt att utgå 

ifrån vad som i Lewis texter framstår som norm för vad som är ”gott” och vad som är ”ont”. 

 

Typiskt för fantasyberättelser är inslaget av magi vilket Nikolajeva (1998) skriver om i sin 

avhandling. Hon nämner fem magiska element som är vanliga i fantasyböcker. Dessa är den 

magiska lagen, magiska utrymmen, magisk tid, den magiska passagen och magins inverkan. 

Jag kommer nu att kort förklara dessa element utifrån Nikolajevas avhandling.  

 

Det första elementet är den magiska lagen. Den innebär att magi inte kan vara allsmäktig eller 

obegränsad. Nikolajeva nämner att magins användande ska ha begränsningar och vara 

konstant (1988, s. 27 och 33). Vad som menas med detta är att fastän författaren hittar på en 

ny värld, skapas med den även naturliga lagar och principer som är unika för just den världen 

(s. 25). Jag tolkar det som att även fast en författare inte har några regler över hur en ny värld 

ska se ut, skapas med världen ändå regler för hur ting i den världen ska bete sig. Exempelvis 

om magi ska finnas i den nya världen är det kanske bara häxor och trollkarlar som kan 

använda det. En av de viktigaste villkoren för magi är att det används korrekt och måttligt, för 

en bra fantasyberättelse missbrukar inte enligt Nikolajeva magiska händelser och personer (s. 

26).  

 

Nästa element är magiska platser och/eller andra världar. Detta är termer som för första 

gången användes 1938 när J.R.R Tolkien hade en föreläsning om fantasyberättelser 

(Nikolajeva 1988, s. 35). Andra världar har inte samma betydelse som andra planeter i science 
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fiction, utan kan enbart nås genom magi (s. 35). Det betyder att de enbart kan nås genom 

magiska objekt, portaler eller transporter. Ett exempel är perrong 9 ¾ i J.K Rowlings bok 

Harry Potter och den vises sten (1997) där man måste passera genom en specifik vägg på 

Kings Cross station i London för att kunna resa till Hogwarts. Den andra världen som man 

reser till kan bete sig på olika vis. Världen kan till exempel innehålla underjordiska länder, 

parallella världar eller ytterliga andra världar.  

 

När Nikolajeva (1988, s. 63) beskriver magisk tid menar hon att fantasygenren tillåter tanken 

att tidsresor kan vara möjliga eller att tid inte är linjär, det vill säga att olika tidpunkter och 

epoker sker samtidigt. Jag tänker mig att tid i fantasy kan beskrivas utifrån ett känt Dr Who-

citat: 

 

People assume that time is a strict progression of cause to effect, but actually 

from a non-linear, non-subjective viewpoint - it's more like a big ball of wibbly 

wobbly... time-y wimey... stuff. 

(Dr Who, 2007)  

 

Det betyder att tiden inte följer en strikt progression med orsak först och verkan sedan, utan 

från en icke linjär och objektiv synpunkt så liknar tiden, enligt Dr Who, mer en stor dallrig 

boll. I vår värld har vi den synen att tid är linjär, det finns en början och det kommer att finnas 

ett slut vare sig man tror på big bang eller på att Gud skapade världen. I fantasygenren 

behöver dock inte denna tidsuppfattning stämma, utan tiden kan bete sig hur som helst. Man 

kan alltså säga att fantasy öppnar dörren för att tid kan gå olika snabbt i olika världar, till 

exempel skriver Nikolajeva att fem år i den andra världen kanske bara är någon minut i 

verkligheten (1988, s. 65).  

 

Den magiska passagen i fantasy fungerar som en slags dörr från en värld till en annan. 

Författare bygger gärna upp en magisk stämning kring portalen, exempelvis att det lyser vitt 

kring den eller liknande (Nikolajeva 1988, s. 76). Portalen kan antingen vara som en dörr, 

döden, drömmar eller ett magiskt objekt. Det betyder att antingen måste personen passera 

genom någon slags dörröppning eller så måste hen dö. Den andra världen kan enligt 

Nikolajeva också nås genom drömmar eller så behövs ett objekt för att förflytta sig från en 

värld till en annan (s. 80) som exempel en flygande matta. Detta är bara några av de förslag på 

portaler som Nikolajeva nämner och självklart finns det inte några begränsningar för vad som 
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kan vara en portal. Om något förflyttar en karaktär från en värld till en annan så räknas det 

som en portal.  

 

Man kan även tala om att den magiska resan i fantasyberättelser kan te sig på två olika sätt 

antingen är den linjär eller cirkulär (Nikolajeva 1988, s. 42). Linjär resa innebär att berättelsen 

går framåt och att huvudkaraktären aldrig kommer tillbaka dit hen startade vilket framgår i 

bland annat Astrid Lindgrens bok Bröderna Lejonhjärta (1973) där huvudpersonerna lämnar 

verkligheten och kommer till Nangijala, för att sedan fara vidare till Nangilima. Cirkulär resa 

är att huvudkaraktären i berättelsen återkommer till sin ursprungliga plats efter ett äventyr. Ett 

exempel på detta är Alice i Underlandet (1865), där Alice i slutet vaknar upp i verkligheten 

efter sin resa till Underlandet. Till den cirkulära resan har jag valt att koppla det som Kåreland 

(2015) framhåller som en vanligt förekommande komposition i barnlitteraturen. Hon menar 

att fantasy oftast är uppbyggd med ett mönster där berättelsen börjar hemma, att man sedan 

har äventyr och upplevelser ute i världen eller i andra världar för att sedan återkomma till 

hemmet när äventyret är färdigt (Kåreland 2015, s. 78). 

 

Det femte och sista elementet är magins inverkan på världar. Nikolajeva nämner att en 

interaktion mellan två tidsrum måste påverka dem båda, men att det i fantasy inte är en regel 

som måste följas. Jag tolkar det som att vad som sker i en värld kan, men behöver inte, 

påverka en annan värld. Två olika exempel kan ges för att förtydliga detta påstående. Det 

första exemplet är en berättelse där huvudkaraktärerna reser i tiden och försöker förhindra en 

historisk händelse, men hur de än försöker lyckas de inte (Nikolajeva 1988, s. 95). Det andra 

exemplet är ur C. S. Lewis Min morbror trollkarlen (1955). I denna berättelse blir ett frö från 

Narnia planterat i den ”riktiga världen” som avspeglar vädret i Narnia. I det första exemplet 

påverkas inte tidslinjen av huvudkaraktärernas resa i tiden, medan det andra exemplet visar att 

något som sker i en värld kan påverka något i den andra världen. 

 

För att sammanfatta så är fantasygenren en bred genre som rymmer  

många olika sorters berättelser. Det är en genre som har lång historia, fast i synnerhet på 

senare tid har den fått ett uppsving. Utifrån den forskning jag refererat till ovan skulle 

följande vara typiskt för fantasygenre: det mest framträdande är att genren innehåller 

någonting magiskt. Det magiska behöver i sig inte vara magi, utan är något som inte alltid kan 

förklaras med vår världs naturlagar och regler. Det magiska kan bete sig på olika sätt. 

Nikolajeva nämner olika magiska regler som tillämpas i fantasyberättelser, den magiska 



 12 

lagen, magiska utrymmen, magisk tid, den magiska passagen och magins inverkan. Andra 

inslag utöver det som jag nämnt kring Nikolajevas magiska regler är det ”goda” mot det 

”onda”.  

 

3.3 Vladimir Propps funktioner 

Analysen i detta arbete kommer vara en komparativ analys av C. S. Lewis verk. En del av 

analysen består i att jämföra verken mot några av Vladimir Propps funktioner. Jag har baserat 

beskrivningarna av Propps funktioner på den engelska översättningen av hans verk, 

Morphology of the Folktale (1968). Eftersom Propp valt att kalla den karaktär som sagan 

följer för hjälte, kommer även jag att i fortsättningen kalla huvudkaraktärerna i berättelserna 

för hjältar. 

 

Det är svårt att klassificera sagor i olika kategorier, och förutom indelningen i kategorier finns 

indelningen i teman. Om man anser att en indelning i kategorier är fruktlös, så skulle en 

indelning i teman vara totalt kaos, menar Propp (1968 s. 7). Sagor kan varken kategoriseras i 

teman eller kategorier, dock betonar han att sagor innehåller ett specifikt karaktärsdrag. De 

innehåller nämligen komponenter som kan överföras från en saga till en annan (Propp 1968 s. 

7). Propp skrev Folksagans morfologi 1928, i denna bok har han analyserat ett stort antal 

ryska folksagor med hjälp av 31 funktioner som han kom fram till att sagorna har gemensamt. 

Den ordning som dessa funktioner kommer i är alltid kronologisk. Dessa 31 funktioner4 

handlade enbart om strukturen i sagor, men han gjorde även en lista med 151 punkter5 som 

behandlar alla element i sagor. Han menar att de flesta sagor har dessa punkter gemensamt (s. 

119). Propp nämner att funktionerna måste bli definierade självständigt från den karaktär som 

utför dem (s. 66), vilket betyder att vem som utför akten inte är relevant för analysen utan att 

själva funktionen i sagan är av vikt.  

 

Lena Kåreland som är litteraturvetare och professor emerita i svenska med didaktisk 

inriktning vid Uppsala universitet föreslår i boken Skönlitteratur för barn och unga: Historik, 

genrer, termer, analyser (Kåreland 2015 s. 168) att Propps metod kan fungera även på andra 

texter. Hon konstaterar att hans metoder som var i första hand tänkta att användas till studier 

                                                 
4 Alla 31 funktioner finns med i Appendix 1. 
5 Dessa 151 punkter inkluderar de 31 strukturbetonade funktionerna. 
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av folksagor går att använda på ett fördelaktigt sätt också vid analys av andra texter. Propp 

hade nämligen enligt Kåreland i åtanke att visa på generella mönster för berättande (s. 168).  

I arbetet har jag valt ut 10 av Propps funktioner att basera analysen av de två valda verken av 

C. S. Lewis. Anledningen till att dessa 10 valdes ut är för att jag ansåg att de är vanligt 

förekommande i berättelsers struktur. Men jag hade även i åtanke att om en funktion som var 

nära kopplad till en annan funktion valdes skulle båda väljas. Dessa funktioner förklaras 

närmare med hjälp av Propps egna definitioner.  

 

Den första funktion som jag valde är funktion nummer 2, att ett förbud riktas mot hjälten. 

Detta förbud kan te sig på två sätt: antingen som ett faktiskt förbud eller som en order. Propp 

tydliggör att ett förbud exempelvis kan vara att hjälten får höra exempelvis ”du får inte se in i 

denna garderob”, eller så liknar det mer en order som exempelvis ”ta med din broder till 

skogen”. Propp anser därmed att en order kan fungera som ett förbud. Jag har valt att 

definiera ett förbud som att inte tillåtas göra något medan en order är att de måste göra det 

som personen befaller. Detta menar han ger samma resultat som att gå emot ett förbud (Propp 

1968, s. 27). Funktion nummer 3 är att förbudet kränks. Att ett förbud kränks betyder att 

hjälten går emot bestämmelser som förbjuder något eller följer en given order. Funktion 2 och 

3 hör därför ihop eftersom den ena funktionen inte kan finnas utan den andra. Berättelsen 

skulle inte utvecklas om förbudet inte bryts eller om ordern inte följs, samtidigt som ett 

förbud inte kan brytas om det inte finns något förbud initialt. I samband med funktion 3 

tillkommer ibland en ny person, oftast skurken. Den så kallade skurken kan ta många olika 

former, ibland i form av en häxa, men också som en drake, den elaka styvmodern eller 

liknande (Propp 1968, s. 27).  

 

Sedan valde jag funktion nummer 11, att hjälten lämnar hemmet. Här har Propp valt att skilja 

på sökande-hjälte och offer-hjälte. Att vara sökande-hjälte betyder att hjälten har sökandet 

som mål, medan den andra sortens hjälte startar sin resa utan ett sökande men med många 

olika äventyr som väntar hen. Propp (1968, s. 39) poängterar att även om två personer ger sig 

iväg, exempelvis att en blir kidnappad och den andra ska försöka rädda den första, så är det 

enbart den som letar efter personen som ska följas. Däremot om en person ger sig av utan att 

söka efter något eller någon, då följer handlingen en offer-hjälte. Även i funktion 11 kan en 

ny person dyka upp, oftast oväntat, som då kan ses som en hjälpare. Det är genom hjälparen 

som hjälten får någon slags talisman, som kan hjälpa hjälten vidare. Funktion nummer 12 går 

lite hand i hand med funktion nummer 11. Här testas nämligen hjälten, vilket leder till att 
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personen får en magisk agent eller hjälpare. Detta kan ske på olika vis, vanligtvis testar 

hjälparen hjälten. Exempelvis kan en häxa ge en person ett antal hushållssysslor eller 

liknande, eller så frågar hjälparen ut hjälten.  

 

Funktion 15 utgörs av att det sker en rumslig förändring. Det betyder att det i berättelsen sker 

det förändringar i miljön. Ett exempel på detta är att hjälten påbörjar sökandet, vilket oftast 

sker i ett annat rike. Vad som menas med sökande är exempelvis att hjälten letar efter ett 

magiskt föremål eller ger sig av för att hämta tillbaka en kidnappad person. Resan kan vara 

lång, men kan också vara kort, då oftast genom någon form av magisk transport. 

 

Funktion 16 består i att det blir en kamp mellan hjälten och skurken. Detta är oftast 

slutpunkten på sökandet, som exempel kan vara att hjälten slåss mot en drake eller spelar kort 

mot djävulen för att vinna tillbaka den kidnappade personen. Den här funktionen behöver 

därmed inte vara en faktisk kamp med vapen utan kan handla om att överlista fienden i olika 

mentala spel, som exempelvis kortspel eller som när Bilbo Baggins i Tolkiens roman The 

hobbit (1937) överlistar Gollum i en gåtgissartävling. Den 18:de funktionen är att skurken blir 

besegrad i kampen mot hjälten. Att besegra skurken behöver inte betyda att skurken dör 

eftersom kampen inte nödvändigtvis är med vapen. Det behöver inte heller betyda att kampen 

alltid slutar positivt för hjälten, som ett exempel om det är tre hjältar som slåss mot ondskan 

men bara en överlever (Propp 1968, s. 51-53).  

 

Jag valde sedan funktionerna 25 och 26 som innebär att hjälten åläggs en svår uppgift samt att 

denna uppgift löses. Det här är enligt Propp (1968, s. 60) sagornas favoritelement. Dessa två 

funktioner är de som kan ses som mest tolkningsbara eller öppna av Propps funktioner, 

eftersom den uppgift som hjälten får och måste lösa kan variera i mycket hög grad. Uppgiften 

kan vara allt ifrån att svara på en gåta till att plocka frukt från ett speciellt träd.  

 

Den sista funktionen jag kommer att granska i C. S. Lewis två verk Silvertronen och Hästen 

och hans pojke är funktion 31. Denna funktion utgörs av ett giftermål. Funktionen kan även 

tolkas som att balans ska uppstå. Funktionen ska återinföra den frid som oftast finns i början 

av berättelsen. Även denna funktion kan fungera på olika vis. Det kan till exempel vara 

giftermål, men kan också vara att en prins ärver tronen eller klassiska sagoslutet ”de levde 

lyckliga i alla sina dagar”. 
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4.  Analys 
Nu till själva analysen. Jag har valt att lägga upp avsnittet genom att jag först presenterar det 

verk som jag ska analysera, för att sedan gå vidare med att först analysera fantasygenrens spår 

i boken och därefter analysera de utvalda av Propps funktioner. Först ut är Silvertronen.  

 

4.1 Silvertronen (1953) 

Silvertronen är den fjärde boken i utgivningen av Narnia böckerna, men som är tänkt att läsas 

som den sjätte boken i serien. Denna berättelse börjar på en internatskola för pojkar och 

flickor i England. Bakom en gymnastiksal möts Jill Pole och Eustace Scrubb. Jill som är 

ledsen för något som några mobbare sagt till henne, blir nästan nedsprungen av Eustace. I ett 

försök att trösta Jill berättar Eustace om Narnia, då han varit där förut6. De bestämmer sig för 

att försöka kontakta Aslan, bara för att i nästa stund springa från mobbare. De springer mot en 

portal i en mur och när de öppnar dörren är det inte den äng de förväntade sig se på andra 

sidan, utan en annan värld. Detta är dock inte Narnia utan Aslans rike7. Där möter Jill Aslan 

som säger att hennes och Eustaces uppdrag är att rädda Prins Rilian. Hon får fyra tecken som 

hjälp på vägen. Dessa är:  

 

1. Så snart Eustace sätter foten i Narnia, kommer han möta en gammal vän som han 

måste hälsa på. 

2. De måste bege sig från Narnia och dra norrut tills de kommer till forntidsjättarnas 

ödelagda stad  

3. Där ska de hitta en inskrift och de måste handla som den säger 

4. Att de kommer känna igen den försvunna prinsen på att han kommer att vara den 

första som de möter på färden som ber dem göra något i Aslans namn.  

 

Hon blir ombedd att lära sig dessa tecken och upprepa dem varje morgon och kväll, sedan 

skickar Aslan iväg henne mot Narnia på sin andedräkt. I Narnia får Eustace och Jill en ny 

kompanjon, Surpöl, en pessimistisk myr-slingerbult och tillsammans tar de sig igenom 

jättarnas dal, undviker att bli uppätna, tar sig ner under jorden och lyckas bryta en häxas 

förtrollning över Prins Rilian. Sedan återvänder de till Narnia och därefter tillbaka till 

internatskolan. 

                                                 
6 För att veta mer om Eustace första möte med Narnia läs Berättelsen om kung Caspian och skeppet Gryningen. 
7 Inte utskrivet hans land, dock har en narnier dött hamnar hen där. Precis som i den kristna tron hamnar man i 

Guds rike. Det vill säga i himlen. 
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4.1.1 Analys av fantasygenren i Silvertronen 

Det första som är värt att notera är att berättelsen innehåller magi. I Narnia stöter de bland 

annat på talande djur, myr-slingerbultar, dvärgar, jättar och andra mystiska varelser. Liksom 

varelser som har magiska krafter, varav Aslan är en av dessa. Ett tillfälle där magi används är 

när Aslan ska föra Jill till Narnia. 

 

-Snälla herr Lejon, hur ska jag komma till Narnia? 

-På min andedräkt, sade lejonet. Jag ska blåsa dig västerut så som jag blåste 

Eustace. (1999, s. 383) 

 

Ett annat exempel på varelse som kan använda magi är den häxa som Jill och Eustace med 

flera strider emot, som bland annat använt magi för att kidnappa Narnias prins. Berättelsen 

antyder även att magi inte är allsmäktig, den kan besegras. Det här är bara lite om hur magi 

ser ut i Silvertronen. Det här anser jag dock är det tydligaste magiska elementet i berättelsen.  

 

Det finns även andra inslag som gör berättelsen magisk, ett exempel är portalen mellan 

världar. I denna berättelse är den magiska passagen i form av en port i en mur. När Jill och 

Eustace öppnar denna port försvinner internatskolan och framför sig har de istället Aslans 

land. 

 

Men nu när den [porten] faktiskt gick upp, stod de som fastvuxna vid marken. 

För vad de såg var så helt annorlunda mot vad de hade väntat sig. De hade väntat 

sig att få se den grå, ljungbevuxna heden breda ut sig längre och längre tills den 

smälte samman med den kulna hösthimlen. I stället bländades de av ett strålande 

solsken. (1999, s. 378) 

 

Beskrivningen av portalen visar tydligt att den är magisk. Jill och Eustace förväntade sig se 

det som brukar finnas på andra sidan av porten, men istället ser de en annan värld. Med hjälp 

av passagen transporteras Jill och Eustace till en annan värld. Portalen i den här berättelsen är 

dock inte bara porten i muren som barnen springer igenom, utan portalen är även Aslan som 

både kan ses som nyckeln till portalen i muren men också som en magisk passage i sig. Aslan 

kan ses som nyckeln till passagen för att det är han som öppnar portalen mellan Jills och 

Eustaces verklighet och Aslans rike. Jag definierade tidigare en portal som något som 

transporterar en karaktär från en värld till en annan, därmed kan också han räknas som en 

andra portal då det är han som transporterar barnen från Aslans rike till Narnia.  
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Kåreland (2015) nämner att i fantasyberättelser sker det ofta en kamp mellan gott och ont. I 

denna berättelse sker detta mellan Jill, Eustace, Surpöl, prinsen på det godas sida och häxan 

på den onda sidan. I detta fall kan häxan ses som ond eftersom hon bland annat kidnappat 

prinsen, mördat hans mor samt förslavat jordmännen (även kallade gnomer).  

 

Ett annat fantasyinslag som berättelsen har är att tiden beter sig annorlunda i den värld Narnia 

finns i jämfört med hur den fungerar i den vanliga världen. Det är något som poängteras i 

berättelsen, till exempel öppnar Aslan passagen till Jill och Eustaces vanliga värld i slutet av 

berättelsen och då är Jill och Eustace tillbaka vid nästan exakt samma tidpunkt som när de 

hamnade i Aslans rike.  

 

Genom öppningen såg de buskaget och taket på gymnastikhuset och samma 

kulna hösthimmel som de hade sett innan deras äventyr började (1999, s. 451). 

 

Förutom att det här visar att tiden går olika fort i de olika världarna, visar det också att 

berättelsen är en cirkulär resa eftersom barnen återkommer till sin ursprungliga plats. Vi vet 

inte exakt hur lång tid deras äventyr tagit, men det kan röra sig om veckor eller till och med 

månader och ändå har inte mer än några minuter passerat i Jills och Eustaces hem-värld. Vid 

detta tillfälle nämner Aslan att kung Caspian ska få besöka Jills och Eustace värld i 5 minuter 

av deras tid.  

 

Och du kommer få se deras värld – under fem minuter av deras tid. Längre tid 

behöver du inte för att ställa allt till rätta där (1999, s. 451). 

 

Det visar att Aslan vet att tiden i de olika världarna är oberoende av varandra. Det finns 

ingenting som säger exakt hur tiden i de olika världarna förhåller sig mot varandra. Det jag 

kan konstatera är att några veckor i Narnia enbart är några minuter i verkligheten. Kanske om 

jag skulle jämföra hur tiden beter sig i alla böcker om Narnia, skulle jag kunna skapa mig en 

klarare bild av hur tiden beter sig i de olika världarna. Själva äventyret i Narnia påverkar inte 

barnens verkliga värld. Det som påverkar deras värld är den korta stund då Aslan och den 

döde kung Caspian gör Jill och Eustace sällskap i deras värld för att ”ställa allt till rätta” 

(1999 s. 451). 

 

Silvertronen innehåller många karaktärsdrag för genren fantasy. I analysen framkommer det 

att berättelsen innehåller varelser som inte finns i vår värld, som exempelvis magiska väsen 
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och magi i form av passage från en värld till en annan. I berättelsen sker även en kamp mellan 

det goda och det onda. Vi kan även se att tiden inte är linjär, eftersom berättelsen både är 

cirkulär och har tid som går olika snabbt i de två världarna.  

 

4.1.2 Analys av Propps funktioner i Silvertronen 
Tidigt i berättelsen betonas funktionen 2, att ett förbud riktas mot hjälten. Jag nämnde tidigare 

att förbud kan bete sig på olika sätt, antingen som ett förbud eller som en order. Funktionen 

kan noteras när Aslan ger Jill ett uppdrag. 

 

 […] Jag befaller dig härmed att söka efter den försvunne prinsen till dess att du 

funnit honom och fört honom till hans faders hus eller ock dött under försöket 

eller återvänt till din egna värld. (1999, s. 382) 

 

I denna berättelse uppträder förbudet tydligt i form av en order, eftersom Aslan befaller Jill. 

Jag nämnde tidigare att en order kan fungera som ett förbud, då barnen vill slutföra ordern 

och att det ger samma resultat som att gå emot ett förbud. Det vill säga i båda fallen begås en 

handling. Det här tolkar jag som att enbart genom att Jill går med på att utföra Aslans order 

uppfylls den tredje funktionen, att förbudet kränks. Ett annat alternativ till att förbudet, i detta 

fall ordern, kränks är att ordern innehåller fyra tecken som Jill och Eustace måste tänka på 

och följa för att kunna fullfölja ordern. Dessa har tidigare nämnts. Den första av dessa fyra 

befallningar består av:  

 

Att så snart gossen Eustace sätter foten i Narnia, kommer han möta en gammal 

vän som han måste hälsa på (1999, s. 383). 

 

Det som händer är att Eustace inte känner igen kung Caspian, av den orsaken att denne åldrats 

under tiden som Eustace varit borta från Narnia. Trots att de inte utför en av de fyra 

befallningarna, som är en del av ordern, påverkas inte resultatet. De lyckas ändå att rädda 

prins Rilian. Däremot kan jag undra vad som skulle ha skett om Jill och Eustace lyckas följa 

befallningarna till punkt och pricka. Det går inte att säga förstås, men om man skulle 

spekulera kanske ordern hade blivit lättare att slutfölja och berättelsen mindre spännande. 

Dessa två funktioner fungerar som startpunkt för berättelsen, eftersom ordern blir anledningen 

till att huvudkaraktärerna ger sig ut på äventyr. Utan dem skulle inte huvudkaraktärerna i 

berättelsen ha något syfte med att ge sig ut på äventyr. 
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Det går även att fundera över om funktion 11 som handlar om att hjälten lämnar hemmet 

förekommer i denna berättelse. Jill och Eustace har redan lämnat sin värld innan de får 

förbudet från Aslan, så tekniskt sett ingår funktionen i berättelsen. Men då den inte ligger rätt 

kronologiskt, kan jag inte räkna med funktion 11 i denna berättelse. Däremot uppfylls 

funktion 12, att hjälten testas och att detta ska leda till att hjälten får en magisk agent eller 

hjälpare. Det sker genom att Jill och Eustace blir i hemlighet tagna till en uggleriksdag, där de 

får höra berättelsen om hur prins Rilian blivit fångad och att ugglorna inte tror att han har 

blivit uppäten. Propp (1968) nämner att funktion 12 kan uppfyllas genom att hjälten blir 

utfrågad eller testad, även om det också kan ske på andra sätt. Detta är inget som direkt sker, 

men följderna av den diskussion som Jill, Eustace och ugglorna i riksdagen har är att de blir 

tagna till någon som kommer att hjälpa dem med uppdraget. Här kommer hjälpen ändå till 

följd av ett samtal, även om det inte är en utfrågning. 

 

Men Glimfjäder sade: - Om de verkligen tänker ge sig dit – till Ettings hed – så 

måste vi föra dem till en av myr-slingerbultarna. De är de enda som kan vara till 

någon hjälp. (1999, s. 394)  

 

Efter det här introduceras de för Surpöl, en av myr-slingerbultarna som sedan blir deras 

följeslagare som hjälper dem att klara det uppdrag de fått. Han blir den hjälpare som funktion 

12 betonar att hjälten kan få efter ett test. Funktion 12 kan fungera som ett sätt för författaren 

att skapa en viss stämning, till exempel som ett medel att skapa spänning. Här får man även 

möta en ny spännande karaktär, som visar sig ha stor betydelse för hur berättelsen utvecklas. 

 

Hjältarna tar en dags vila hos Surpöl innan alla tre beger sig iväg ut på Ettings hed som är 

jättarnas territorier. Detta markerar funktion 15 som innebär att det sker en rumslig 

förändring. 

 

Heden var mjuk och skön att gå på, och en blek vintersol lyste. När de kom 

längre ut på den, växte känslan av ensamhet […] När de börjar gå igen, 

upptäckte Jill att klyftans steniga kant hade kommit närmare […] Bumlingen 

hade rört på sig. Det var en riktig jätte. 

(1999, s. 400) 

 

Nu befinner de sig i ett annat rike än Narnia, nämligen på Ettings hed där jättar lever. Även 

om äventyret för Jill och Eustace påbörjats tidigare och de har varit i både Aslans rike och i 

Narnia, så är det först nu som de själva anser att äventyret börjar (1999 s. 400). Anledningen 
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till att jag anser att funktion 15 inte uppfylls tidigare är för att sökandet inte påbörjas tidigare. 

Det är även efter detta som de möter faror på sin resa. Tidigare har de enbart mött vänliga 

själar, medan de nu bland annat stöter på jättar som vill äta dem och jättar som kastar 

stenbumlingar som nästan träffar dem. Skurken i denna berättelse är dock inte jättar utan en 

häxa8 som kidnappat prinsen. Hon går under namn som ”Damen i Gröna klänningen” och 

”Underjordens drottning (1999, s. 429)”.  

 

Kampen mellan skurken och hjältarna, vilket är den 16:de funktionen sker efter att Jill, 

Eustace och Surpöl lyckats befria prinsen från en förhäxad tron. In stiger häxan och försöker 

åter att snärja prinsen i sina klor. Hon använder sig av ett grönt pulver som ger en sötaktig och 

sövande doft samt ett musikinstrument för att försöka hypnotisera Jill, Eustace, Surpöl och 

prinsen. Hon försöker manipulera dem till att tro att allt de vet är en dröm. 

 

- Vad är den här solen som ni alla talar om för något? Menar ni något alls 

med det ordet? (1999, s. 431) 

 

För att funktion 18 ska finnas med i berättelsen måste hjälten segra över skurken. I denna 

berättelse blir häxan besegrad genom att Surpöl stampar i elden som skapar den sötaktiga 

doften, vilket får alla att vakna upp. Detta leder till att prinsen kan hugga av häxans huvud. 

Kampen mellan det goda och det onda, i detta fall kampen mellan häxan och hjältarna är 

berättelsens klimax. Vad jag menar med detta är att det är berättelsens höjdpunkt. Allt som 

tidigare hänt i berättelsen har lett till denna stund och det efterkommande är inte lika intensivt 

utan leder berättelsen vidare till ett lugnt och lyckligt slut. Men i samma stund som häxan dör, 

sker den 25:e funktionen. I och med detta åläggs hjältarna i berättelsen en svår uppgift. Denna 

uppgift är att ta sig ut ur det underjordiska riket tillbaka till ytan och Narnia, medan riket 

håller på att falla sönder.  

 

Jag ska tala om vad det är, sade Surpöl. Den där häxan hade förstås kokat ihop 

en trolldom så att hela hennes kungarike skulle falla sönder i samma stund hon 

dödades[…] (1999, s. 434) 

 

Att behöva fly från ett rike, med risken att bli begravda under flera kilometer jord om de inte 

lyckas, anser jag är en svår uppgift. Den 26:e funktionen som är att uppgiften blir löst, sker 

                                                 
8 Om detta är samma häxa som man möter i andra berättelser om Narnia, framkommer inte. 
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när de med en gnoms hjälp hittar en väg upp till ytan igen. Dessa två funktioner, nummer 25 

och 26 ger berättelsen en oväntad vändning. Eftersom berättelsens klimax redan varit, 

förväntar sig antagligen läsaren inte att någon svår händelse ska ske igen. Även om denna 

uppgift är svår så är den inte lika intensiv som tidigare händelser. Berättelsen slutar med att 

prinsen återvänder till Narnia, dock hinner hans far Caspian dö innan han hinner hem. Barnen 

blir åter tagna till Aslans rike och sedan vidare tillbaka till verkligheten.  

 

Funktion 31 som är giftermål eller att balans uppnås, finns med i berättelsen. Prinsen bestiger 

tronen och styr Narnia väl. 

 

Men långt borta i Narnia begrov kung Rilian sin fader Caspian den tionde eller 

Caspian Sjöfararen som han också kallades och sörjde honom länge. Själv styrde 

han Narnia väl, och under hans regeringstid levde landet i fred och välmåga […] 

(1999, s. 452) 

 

Jill och Eustace återkommer till sin värld och med Aslan och den döda kungens hjälp lyckas 

de skrämma rektorn och mobbarna på internatskolan, så att de två barnens återstående 

skolgång blir bra. Detta kan tolkas som det klassiska sagoslutet ”och de levde lyckliga i alla 

sina dagar” och därmed uppfylls den 31:e och sista funktionen i denna berättelse. Denna 

berättelse innehåller alltså nio av de tio valda funktionerna. 

 

4.2 Hästen och hans pojke (1954) 

Boken är tänkt att läsas som den tredje boken i serien, trots att det är den näst sista utgivna av 

böckerna. Denna historia skiljer sig från de Narnia-berättelser som kanske är de mest bekanta. 

Berättelsen handlar inte om barn från vår värld utan från samma värld som Narnia finns i.  

 

Berättelsen handlar om en pojke vid namn Shasta som bor hos en fattig fiskare i Narnias 

grannland Calormen. En dag kommer en ståtlig herre ridande och frågar om sovplats för 

natten. Shasta hör under kvällen ett samtal mellan fiskaren och främlingen, där främlingen ber 

om att få köpa Shasta. Han smyger sig då ut till stallet och pratar med hästen om vad han nu 

borde göra. Han är inte beredd på att hästen ska svara, men det gör den. Det visar sig att 

främlingens häst är en tillfångatagen fri narnier och tillsammans bestämmer de sig för att fly 

från Calormen till Narnia. Hästen hette Brhi-hinni-brinni-hohi-ha men kallas för Bri. Längs 

vägen möter de flickan Aravis, som rymt från att bli bortgift, och den talande hästen Vin, som 
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precis som Bri blivit tillfångatagen som ett föl, som nu vill återvända till Narnia. Flera gånger 

under resan möter de olika gestaltningar av lejonet som hjälper dem framåt på resan mot 

Narnia.  

 

Boken innehåller många spännande händelser exempelvis måste att de vid flera tillfällen 

springa/rida ifrån lejon, hejda ett anfall från Calormen osv. Något som även är viktigt för 

berättelsen är att Shasta blir misstagen för att vara prins Corin under resans gång. Prins Corin 

är prins av Arkenland, Narnias grannland. Mot slutet av berättelsen lämnar Shasta alla de 

andra karaktärerna i trädgården hos Eremiten för att springa och förvarna Arkenlands kung 

om ett kommande krig. Hela berättelsen slutar lyckligt då det visar sig att Shasta egentligen är 

prins Corins tvillingbror och därmed Arkenlands kung, kung Luns, son. Han återvänder sedan 

till Eremitens trädgård och frågar Aravis om hon inte kan tänka sig att bo i Arkenland i kung 

Luns slott, medan Vin och Bri återvänder till Narnia.  

 

4.2.1 Analys av fantasygenren i Hästen och hans pojke 
Att C. S. Lewis berättelser om Narnia hör till fantasygenren vet vi redan. Men vilka 

fantasyelement innehåller Hästen och hans pojke? Jag har redan tidigare fastställt att de 

äventyr som sker i Narnia böckerna sker i en annan värld än den vi lever i. Hästen och hans 

pojke är inget undantag, berättelsen utspelar sig i den andra världen som Narnia tillhör. Men 

till skillnad från de andra i Narnia-sviten rymmer inte denna berättelser många andra 

fantasyinslag. Det är enbart Aslans olika former och Eremitens damm som utgör exempel på 

magi i denna berättelse. Det kan bero på att större delen av berättelsen utspelar sig i Calormen 

och där kanske det inte finns magi på samma sätt som det finns i Narnia. Just detta är ett 

exempel på det som Nikolajeva (1988, s. 25) kallar den magiska lagen. I Hästen och hans 

pojke är magin väldigt begränsad. Man kan fråga sig varför det enbart är Narnias invånare och 

Aslan som är magiska inslag. Jag funderar även på om det finns magi i Calormen och om inte, 

varför? 

 

Det som skulle kunna vara det ”onda” i denna berättelse är de rika människorna i Calormen. 

Detta baserar jag på att Bri och Vin blev tillfångatagna som föl i Narnia, att Aravis skulle bli 

bortgift, att ägande av slavar är tillåtet. Men framför allt för att den calormanska prinsen 

Rabadash försöker attackera både Narnia och Arkenland på grund av att drottning Susan inte 

vill gifta sig med honom. 
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- Jag önskar och föreslår, o min fader, sade Rabadash, att du omedelbart 

samlar dina oövervinneliga härar och drar in i det trefalt förbannade Narnia 

och ödelägger det med svärd och eld och fogar det till ditt gränslösa välde 

och dödar deras konungar och alla av deras blod utom drottning Susan. Ty 

jag åstundar henne till maka – men först ska hon lära sig en bitter läxa! 

(1999, s. 174) 

 

Men det ”onda” är inte direkt ondska i form av en häxa eller en ond kraft, i boken är ondskan 

inte övernaturlig eller magisk utan är mänskligt personifierad som en elak prins. Vi får inte 

reda på om Rabadash och hans far är stereotypiskt för hur alla i Calormen beter sig. Det är 

något som inte framkommer i berättelsen.  

 

Tiden och resan i berättelsen är linjär. Det betyder att det finns en tydlig tidslinje över 

berättelsen och huvudpersonen inte återkommer till den plats huvudpersonen började sin resa. 

Berättelsen börjar i Calormen och slutar i Arkenland, ingenting tyder på att berättelsen inte 

skulle vara linjär. Hästen och hans pojke innehåller inte heller någon magisk passage som är 

något som oftast finns i fantasygenren. 

 

Berättelsen innehåller karaktärsdrag för fantasy, dessa är dock få. Jag fann att den innehåller 

få magiska inslag. Det fanns ingen magisk ondska eller magisk passage, däremot utspelar sig 

berättelsen i en annan värld än vår. De få drag av fantasy som berättelsen faktiskt har är 

mystiska varelser liksom en magisk varelse, Aslan. Förutom Aslan finns det en person som 

kan bruka magi, vilket är Eremiten.  

 

4.2.2 Analys av Propps funktioner i Hästen och hans pojke 
Redan från sin barndom har Shasta varit nyfiken på vad som finns norr om fiskebyn, som är 

ett ställe där han aldrig fått vara för sin ”far”. Det är ett förbud som riktats mot Shasta, vilket 

är Propps funktion nummer 2. 

 

I stället brann han av iver att få se landet i norr, för dit färdades aldrig någon och 

själv fick han aldrig lov att ge sig dit. […] Shasta trodde att kullen dolde en 

underbar hemlighet, som hans far inte ville att han skulle lära känna.(1999, s. 

140) 

 

Vid flera tillfällen nämns det hur han inte får tillåtelse att ens fråga om landet i norr. Att om 

hans ”far” var på dåligt humör kunde han till och med ge ”[…] Shasta ett par örfilar 
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[…]”(1999, s.140). Detta ses som ett tydligt förbud eftersom det är något som Shasta inte får 

göra för sin far. Han får inte heller fråga om vad som finns bortanför utan kan bli agad ifall 

han ställer frågor om det. I berättelsen blir förbudet kränkt när han tillsammans med hästen 

Bri rymmer norrut. 

 

[Bri till Shasta] Han skulle aldrig drömma om att jag hade gett mig av 

norrut.[…] Hurra! Sade Shasta. Då drar vi mot norr. Jag har längtat dit i hela 

mitt liv. (1999, s. 143) 

 

Att bryta ett förbud är den 3:e funktionen. Utan denna funktion hade inte berättelsen kunnat ta 

fart, eftersom detta är startskottet för Shastas och Bris äventyr. Propp påpekar att en ny person 

kan träda in i berättelsen i denna stund. Han menade att denna person oftast är skurken i 

berättelsen. I berättelsen om Shasta får läsaren vid denna punkt lära känna Bri som inte är en 

skurk utan som fungerar som en kompanjon till Shasta på resan mot Arkenland. Det är även 

vid det här tillfället, när Shasta och Bri flyr, som funktion 11 kommer till synes. Den består 

som tidigare nämnts av att hjälten lämnar hemmet: 

 

Klar? Välan då: till Narnia och Nordanlanden! (1999, s. 145) 

 

I yttrandet finns glädje och energi, vilket tyder på en vilja att påbörja resan. I samma stund 

som citatet yttras inleds deras gemensamma resa. Några nätter efter resas början blir Shasta 

och Bri testade i form av att de blir jagade av ett lejon och i sin flykt stöter de på en annan 

ryttare och häst.  

 

Rytandena hördes närmare och närmare, och lejonen tycktes inte ha minsta 

svårighet att hålla jämna steg med de skenande hästarna.[…] De båda hästarna och 

de båda ryttarna galopperade hals mot hals och knä mot knä precis som i en 

kapplöpning. (1999, s. 147) 

 

Följden av detta är att funktion 12, att hjälten testas och som i sin tur leder till att denne får en 

magisk agent eller hjälpare, sker och Shasta och Bri får hjälp resterande del av resan av 

Aravis och hästen Vin. Trots att Bri kan ses som en hjälpare sker inget test för att han ska 

följa med på Shastas äventyr. De delar samma slutdestination så de ser bara fördelar med att 

ta följe. Däremot sker ett test med Vin och Aravis. De måste nämligen rida ifrån två lejon som 

jagar dem. Shasta och Bri skulle inte ha mött Vin och Aravis om de inte hade blivit jagade av 
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dessa lejon. Deras möte påverkar hur berättelsen tar form i fortsättningen eftersom de beslut 

som de tar gemensamt i gruppen påverkar resan. 

 

Funktion 15 som handlar om att det sker en rumslig förändring visar sig på olika ställen i 

berättelsen. Den största rumsliga förändringen sker först mot slutet av boken när de till slut 

når Eremiten vid Arkenlands södra gräns. Det är först då som sällskapet har lämnat 

Calormens ökenlandskap och kommit till grönare områden.  

 

Bro-ho-ho, Nordanlanden, de gröna Nordanlanden! Gnäggade Bri, och kullarna 

verkligen grönare och friskare än Aravis och Shasta, som bara sett Södern, 

någonsin kunnat föreställa sig. (1999, s. 182) 

 

Man kan argumentera för att den 15:e funktionen sker tidigare och på så sätt inte hamnar 

kronologiskt efter Propps funktioner, detta eftersom berättelsen följer Shasta. För honom sker 

miljöförändringen redan när Bri och han lämnar fiskebyn som Shasta växt upp i, då han inte 

tidigare lämnat denna by. 

 

Vidare sker funktion 25, att hjälten får en svår uppgift i Eremitens trädgård. Vid denna 

tidpunkt får Shasta i uppgift att springa ikapp kung Lun av Arkenland, fastän han har slut på 

krafter. Detta kan anses vara en svår uppgift eftersom det ligger mycket på hans axlar och ifall 

han skulle misslyckas skulle det kunna leda till att två länder hamnar i krig med Calormen.  

 

Om du springer nu och springer utan att unna dig ett ögonblicks rast eller ro kan 

du ännu hinna fram i tid för att varsko kung Lun. Shastas hjärta nästan stannade 

vid dessa ord, för han kände att hans krafter var slut. (1999, s. 185) 

 

Men det är också en svår uppgift eftersom det kräver mycket av honom mentalt. Att behöva 

springa en oviss sträcka utan energi i kroppen kan anses vara något som flera inte skulle klara 

av. Men Shasta hinner fram och kan förvarna kung Lun om en planerad attack från Calormens 

prins. Därmed har både funktion 25 och 26, det vill säga att en svår uppgift sker och att den 

ska lösas, en plats i denna berättelse eftersom Shasta lyckas utföra den uppgift han fått och 

genom detta förhindrar att Arkenland och Narnia råkar ut för en överraskningsattack. I denna 

berättelse till skillnad från Silvertronen står den svåra uppgiften för berättelsens klimax.  
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Den 31:a funktionen är tydligt utskriven i denna berättelsen, då den slutar lyckligt på fler än 

ett sätt. Funktionen bidrar till att runda av berättelsen och svarar dessutom på de frågor som 

skulle kunna dyka upp om vad som händer efter berättelsens äventyr är slut.  

 

Aravis hade också många gräl (och ibland slagsmål) med Cor, men de blev alltid 

vänner igen, och när de vuxit upp var de så vana vid att gräla och bli vänner igen 

att de gifte sig för att lättare kunna göra detta. Och efter kung Luns död blev de 

kung och drottning i Arkenland och styrde landet väl […] (1999, s. 210) 

 

Detta avslut är ett bra exempel på Propps definition av vad den 31:a funktionen är. Denna 

berättelse innehåller både ett giftermål och att Cor får ärva tronen och genom detta uppnås 

balans i landet. Hästen och hans pojke innehåller flera av Propps funktioner. Detta kan bero 

på tolkningsmöjligheterna, som gör det möjligt för funktionerna att passa in i berättelsen. 

Därmed går det att notera att denna berättelse innehåller åtta av de tio funktionerna som jag 

utgått ifrån. Det går också att säga att flera av Propps funktioner går att applicera på verket.  

 

4.3 Jämförande diskussion 

I denna del kommer resultaten från analysen av de båda verken Silvertronen och Hästen och 

hans pojke att jämföras. Detta för att se om de kan användas i undervisning om fantasy 

berättelsers uppbyggnad. 

 

De båda berättelserna delar egentligen samtliga av de valda Propps funktioner dock 

förekommer funktionerna 11, 16, 18 inte i kronologisk ordning. I Silvertronen kommer 

funktion 11 i fel ordning medan funktionerna 16 och 18 hamnar i fel ordning i Hästen och 

hans pojke. Vad jag menar är att den 11:e funktionen sker i Silvertronen redan innan ett 

förbud riktas mot hjälten. Detta eftersom hjältarna redan har lämnat sin värld innan Jill får 

förbudet. Liknande är det med den 16:de och 18:de funktionerna i Hästen och hans pojke. Det 

sker en strid mellan hjältens sida och skurkens, vilket den goda sidan vinner men det sker 

först efter 25:e och 26:e funktionerna. Därmed kommer inte alltid funktionerna i den ordning 

som Propp antyder. Den största skillnaden är dock hur olikt de funktioner som är lika 

uppkommer i berättelsen.  

 

Den andra funktionen, ”förbudet”, syns som ett tydligt förbud i Hästen och hans pojke men 

utgör snarare som en order i Silvertronen. Kränkningen av förbudet sker även på olika sätt. 
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Där den uppkommer som en order blir det naturligt att det bryts genom barnets vilja att 

slutföra befallningen. Medan när förbudet i Hästen och hans pojke sker, är det genom att 

tydligt gå emot den som beordrat förbudet. Funktion 12, ett ”test”, sker i båda berättelserna. I 

ena berättelsen uppkommer den genom att hjälten blir jagad av lejon och i den andra genom 

ett samtal med ugglor. I båda berättelserna leder dessa test till att hjälten får hjälpare. Detta 

var en funktion som var svår att utläsa i båda berättelserna, på grund av att det var svårt att 

tolka exakt vad som kan anses vara ett test. En annan funktion som de båda berättelserna har 

gemensamt och som går att tolka på olika sätt är den femtonde funktionen, som är att det sker 

en rumslig förändring. Jag har i analysen valt att tolka det på olika vis. I Silvertronen har jag 

ansett att den rumsliga förändringen inte skett tidigt i berättelsen, trots förflyttning från vår 

värld till Aslans rike till Narnia, på grund av att äventyrets sökande inte påbörjas förrän de 

lämnat Narnia. Däremot i Hästen och hans pojke har jag valt att säga att funktionen inte sker 

alls, trots att jag gett argument för att den största rumsliga förändringen sker sent i berättelsen.  

 

Både funktion 25 och 26 sker i båda berättelserna. Den svåra uppgiften som förläggs hjälten 

är emellertid tydligare i Hästen och hans pojke än i Silvertronen. Jag grundar detta i att 

Eremiten berättar för Shasta om hans uppgift, medan det i Silvertronen inte är någon som 

berättar att det kommer ske en uppgift. Det är emellertid tydligt i båda berättelserna vad som 

kan anses som svåra uppgifter. I mitt tycke är en svår uppgift att ta sig ut ett rike under jorden 

som håller på att rasa. Likväl tycker jag även att få uppgiften att springa i kapp någon för att 

förvarna om ett eventuellt krig kan räknas som svårt. Men det kan finnas andra händelser i 

böckerna som borde ses som svåra uppgifter som jag inte har uppmärksammat. Jag valde 

också att tolka Propps funktion om giftermål som att det dessutom betyder att balans uppnås. 

Det vill säga att berättelsen på något sätt får ett lyckligt slut, vilket är något som sker i båda 

berättelserna. Trots att det bara blir bröllop i Hästen och hans pojke så nämns det att allt ställs 

till rätta även i Silvertronen och därmed går det att säga att funktion 31 finns med i båda 

berättelserna. 

 

När det gäller inslag som anknyter till vad som ses som karaktäristisk för genren fantasy i 

berättelserna finns det tydliga karaktärsdrag för genren i båda berättelserna. Magi förekommer 

i högre grad i Silvertronen, men finns även i Hästen och hans pojke. Likaså vad som är gott 

och ont är tydligare i Silvertronen som innehåller en ond häxa än det är i Hästen och hans 

pojke där det kan tolkas som att det är alla rika calormanska människor eller bara några 

enstaka. Båda berättelserna utspelar sig i en annan värld, men i Silvertronen blir det tydligare 
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att Narnia inte tillhör vår värld, då läsaren får följa med Jill och Eustace genom en magisk 

port för att komma dit. Om ett litet barn med få kunskaper om omvärlden skulle läsa Hästen 

och hans pojke, skulle hen kunna anta att Narnia en gång i tiden var vår värld. 

 

Detta är berättelsen om något som tilldrog sig i Narnia och Calormen och 

länderna däremellan på guldåldern, då Peter den Store härskade i Narnia och 

hans bror och båda systrar var kungar och drottningar under honom. (1999 s. 

140) 

 

Skulle jag som barn läst boken utan vetskap om att det var en del av en serie om händelser i 

en annan värld hade jag kanske trott att detta var en historisk händelse eller liknande. Bland 

annat för att berättelsen är linjär till skillnad från berättelsen om Silvertronen, där barnen 

återvänder till samma stund som de lämnat. För dem som läst de övriga böckerna är det i alla 

fall en annan värld. 

 

I båda böckerna har jag kunnat urskilja Propps funktioner men enbart med hjälp av fantasi 

och tolkning. Detta grundar jag på att det gick att urskilja många av funktionerna i båda 

berättelserna, men att dessa varit tvungna att tolkas för att fungera i berättelserna. Analysen 

visar att funktioner har olika roller och effekt på berättelserna. Exempelvis ser vi att funktion 

25 och 26 både kan vara berättelsens klimax och en oväntad händelse som gör berättelsen 

intressant. Detta då läsaren inte längre vet vad hen kan förvänta sig av den. Båda berättelserna 

är av high fantasy karaktär och har därmed många karaktärsdrag från fantasygenren, även om 

dessa är lättare att utskilja i Silvertronen än i Hästen och hans pojke. 

 

5.  Didaktisk diskussion 

Jag har valt att i detta avsnitt diskutera hur skönlitteratur, Propps funktioner, fantasygenren 

samt C. S. Lewis böcker om Narnia kan användas i skolan. Jag börjar med att presentera den 

forskning som jag grundar mina didaktiska argument på, för att sedan presentera argument för 

hur man kan gå till väga för att till exempel använda Propps funktioner i grundskolans 

tidigare år. För att kunna svara på uppsatsens andra fråga, hur C. S. Lewis verk skulle kunna 

användas för att ge eleverna grundkunskaper och om olika genrer, krävs först en 

bakgrundsbeskrivning om litteratur i skolan. Jag tror att det finns flera olika faktorer som 

påverkar elevers förståelse och intresse för böcker. I avsnittet kommer jag gå igenom några av 

dessa faktorer, nämligen återberättande, jämförande och boksamtal.  
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Jag grundar mina resonemang på vad som står i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen 

och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2016). Jag använder återigen Kårelands bok 

Skönlitteratur för barn och unga: Historik, genrer, termer, analyser (2015), denna gång för 

att argumentera kring varför det är viktigt att använda skönlitteratur i skolan. Britta Stensson, 

lärare och författaren bakom boken MELLAN RADERNA. Strategier för en tolkande 

läsundervisning (2006). Stenssons bok består av konkreta tips som kan användas för att stärka 

elevers läsförmåga. 

 

I kursplanen för ämnet svenska (Skolverket, 2016) står det att eleverna ska få möjlighet att i 

undervisningen få sitt intresse för läsning och skrivning stärkt (2016, s. 247). Eleverna ska 

även få kunskaper om skönlitteratur från olika tidsepoker och olika delar av världen samt få 

möta olika sorters texter, som ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sitt språk, identitet 

och sin förståelse för omvärlden (s. 247). Men det talas lite om skönlitteraturens formmässiga 

skikt. För årskurs 1-3 står det i det centrala innehållet att eleverna ska få tillfälle att lära sig 

om berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll (s. 248). Denna punkt blir desto mer 

specificerad i årskurs 4-6 där eleverna bland annat ska lära sig berättande texters typiska 

uppbyggnad (s. 249). Dock är det inte förrän i årskurs 7-9 som eleverna ska kunna några 

skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsmässigt skiljer sig från varandra (s. 

251). Jag tror däremot att det är något som kan introduceras redan tidigare, eftersom barn 

tidigt möter olika sorters texter och hittar det de tycker om att läsa och lyssna på. Dock 

konstaterades det tidigt i arbetet att fantasygenren har förändrats sedan den introducerades och 

det är idag mer en genre som rymmer många olika typer av berättelser vilket kan göra det 

svårt för yngre elever att få ett grepp om genren. Däremot skulle jag kunna tänka mig att 

yngre barn kan skapa förståelse för genren om man enbart talar om några av de viktiga 

elementen i genren.  

 

Kåreland hävdar att det är viktigt att ge lärare verktyg för att arbeta med litteratur i skolan. 

Hon nämner att skönlitteratur i skolan ska möta elevernas intresse och ta upp litteratur som 

svarar på deras behov. Det fiktiva berättandet är viktigt av många anledningar då det kan lära 

eleverna att få struktur i vardagen samt lära dem att själva forma berättelser med början, 

mitten och slut. Den skönlitterära berättelsen kan även, enligt Kåreland, ge insikter i hur en 

berättelse konstrueras och byggs upp (Kåreland 2015, s. 200 - 201). Men för att skapa en 

djupare förståelse för skönlitteratur krävs det att eleverna arbetar med böckerna mer än att 
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enbart läsa dem. Genom att till exempel låta eleverna återberätta det som lästs, kan eleverna 

få en djupare förståelse för berättelsens uppbyggnad.  

 

Stensson (2006, s. 106) menar att lärare kan på ett naturligt sätt peka på bokens byggstenar 

genom att återberätta. Med hjälp av återberättande kan barn lättare förklara sina upplevelser 

och sin förståelse och samtidigt utveckla sin förmåga att förstå. 

 

När barnen återskapar en berättelse sätter de ord på sin upplevelse och sin 

förståelse. När de återberättar tillsammans äger många aktivitet rum som 

utvecklar deras förmåga att förstå. Vad är det som är viktigt att berätta för att 

den som lyssnar ska förstå?[…] Barnet måste ha kontroll över vad hon förstår så 

hon är säker på att viktiga delar inte försvinner eller upprepas eller missförstås. 

(Stensson 2006, s. 106) 

 

Ett exempel som Stensson nämner som kan hjälpa elever att utveckla sin förmåga att 

återberätta är en berättelsekarta. En berättelsekarta består av två delar. Den första delen är att 

eleverna får fylla i vad som sker i början, mitten och i slutet av den berättelse de läser. Den 

andra delen låter eleverna nämna vilka karaktärer de möter i berättelsen, tid och plats, vilka 

problem som sker, händelser och hur berättelsens problem löser sig och hur berättelsen slutar. 

Denna karta kan göras i helklass, grupp eller enskilt beroende på vad man som lärare har för 

mål med uppgiften (Stensson 2006, s. 108). I Appendix 2 har jag lagt en mall på hur en 

berättelsekarta kan se ut. Den kan fungera som stöd för elever vid återberättande, men ger 

också eleverna tankepauser i läsningen. Att använda sig av en berättelsekarta kan nämligen 

vara ett sätt att konkretisera berättelsens delar och göra det lättare för eleverna att koppla vad 

de har läst eller vad de har fått lyssna till. Att använda sig av en mall för återberättande som 

berättelsekarta eller något liknande tror jag kan hjälpa elever att få fler möjligheter till att 

förstå berättelsers innehåll och uppbyggnad men det kan också vara lättare att återberätta för 

sina kamrater vad de läst med hjälp av en mall. 

 

Ett sätt som eleverna kan lära sig att se skillnader på olika genrer och böcker är att låta dem 

jämföra olika böcker. För ju fler böcker som eleverna möter, både som högläsningsböcker och 

som egen läsning, desto fler kopplingar kan eleverna göra mellan böckerna (Stensson 2006, s. 

78). Kopplingarna kan handla om yttre likheter, för att sedan behandla likheter, skillnader och 

underliggande teman. Jag tror att lärare kan använda C. S. Lewis böcker för att ge elever 

erfarenhet kring fantasygenren för att själva dra kopplingar till andra böcker. Dock är 
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berättelserna för långa berättelser för att elever ska kunna jämföra två berättelser med 

varandra. För elever i yngre åldrar kan lärare inte förvänta sig att de ska kunna jämföra två 

Narnia böcker utan istället kan lärare låta eleverna börja med att jämföra kortare berättelser. 

Det känns däremot självklart att böckerna av Lewis skulle kunna ge eleverna grundkunskaper 

om berättelsers uppbyggnad och ge en bild av fantasygenre.  

 

Ett sätt som eleverna kan lära sig både om litteraturs uppbyggnad och olika genrer är att ha 

samtal med öppna frågor. Det viktigaste enligt mig är att det skapas en diskussion kring 

böcker med eleverna. Jag tror att samtalet kring böcker oftast kan glömmas bort, vilket gör att 

läraren missar ett gyllene tillfälle till lärande. Oftast ställer läraren kontrollfrågor till eleven, 

för att se om eleverna förstått vad de har läst (Kåreland 2015, s. 201). Lärare verkar glömma 

att ge eleverna tillfälle att resonera och diskutera kring sin läsning. Att låta eleverna få 

resonera och diskutera kring det de läst erbjuder eleverna till att skapa sig djupare förståelse 

för bokens tema men även hjälpa dem att utveckla sina förmågor att hitta mönster i texter, att 

studera symboler, språk, handling och karaktärer (s. 205). Genom att föra en dialog om vad 

som lästs som behandlar mer än bara kontrollfrågor kan eleverna lära sig resonera och 

utveckla sina läsförmågor. Genom att ställa frågor som: Var det något som du kom och tänka 

på medan du läste boken? Lärde du dig något nytt genom att läsa denna text? Varför gjorde 

man så/inte så? kan eleverna lära sig att stanna upp och tänka kring det de läst och kanske 

också på berättelsernas uppbyggnad.  

 

Kan barn förstå och använda Propps funktioner? Kanske till viss del, men antagligen inte i 

den form och omfattning som jag presenterat i detta arbete. Jag tror att enklare beskrivningar 

av funktionerna skulle kunna användas när eleverna ska skriva berättelser, men inte för att 

analysera vad de läst. I det fallet att eleverna ska analysera det de har läst kan läraren använda 

material av liknande slag som det jag förslagit av Stenssons (2006) i stället för Propps 

funktioner.  

 

Man skulle även kunna utgå från enklare beskrivningar av Propps funktioner som hjälp för att 

få eleverna att uppfatta ting i berättelsen som de kanske inte annars skulle observera. 

Funktionerna skulle även kunna användas som öppna frågor som skulle kunna leda eleverna 

in i intressanta diskussioner. Exempelvis skulle funktion 3, att ett förbud kränks, kunna ställas 

som en fråga liknande ”Gör huvudpersonen något hen inte får göra? Vad och varför tror du att 

hen gör det?”. Även fast jag anser att det kan vara svårt att tillämpa Propps funktioner i 
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klassrummet är det upp till läraren att bestämma om det passar för hens klass. Jag har givit 

några exempel på hur funktionerna skulle kunna användas i klassrummet men det finns säkert 

flera sätt. Exempelvis hur elever skulle kunna använda funktionerna för att analysera det de 

har läst, vilket jag ansåg var svårt att göra. Det är egentligen bara lärarens fantasi som sätter 

gränser för hur funktionerna skulle kunna tillämpas i ett klassrum. 

 

Det kan vara svårt att klassificera böcker eftersom alla har olika definitioner av vad som 

specificerar genrer, speciellt genrer som fantasy som mer är ett paraplybegrepp för många 

olika genrer. Men genom att delvis fokusera på Propps funktioner som mer handlar om 

berättelsers struktur kan man undvika några av de svårigheter som medföljer vid 

klassificering av genrer. Att jag fortfarande valde att definiera fantasygenrer, och om 

böckerna av C. S Lewis tillhörde genren, var för att skapa en tydligare förståelse för vad som 

gör genren unik. Jag anser att C. S. Lewis verk är fantasyberättelser som kan användas som 

exempel för både berättelsers uppbyggnad och fantasygenres karaktärsdrag. Detta grundar i 

att böckerna innehåller många av de karaktärsdrag som är typiska för fantasygenren bland 

annat för att böckerna utspelar sig båda två i en annan värld. Men har också magiska inslag 

som ett skepnadsskiftande lejon som kan frakta personer på sin andedräkt men också häxor, 

underjordiska figurer och jättar. Utifrån analysen finner jag att Silvertronen skulle vara ett 

tydligare exempel på genren fantasy än Hästen och hans pojke, eftersom den förstnämnda 

berättelsen innehåller fler tydliga karaktärsdrag för genren som i sin tur är lättare för unga 

elever att utläsa. Böckerna om Narnia kan mycket väl fungera som högläsningsböcker och för 

vissa elever kan det vara böcker som de kan läsa enskilt.  

 

Det går även att diskutera om min sammanställning av vad forskningen menar karaktäriserar 

genren fantasy eller om det enbart definierar undergenren high fantasy. För fantasy behöver 

inte innehålla portaler till andra världar eller magiska varelser. Fantasy kan vara små 

berättelser i vår egen värld där något magiskt sker. Något som är fantasygenrens 

dragningskraft är förmågan att presentera genuint svåra moraliska valsituationer, som 

exempelvis att hjälten inte behöver ha ett svärd i handen för att vara hjältemodig (Johansson 

2009, s. 160). I Narnia böckerna får läsaren följa helt vanliga barn som måste utföra 

hjältemodiga dåd som att rädda en prins från en häxa, fly från svåra situationer och rädda hela 

världar från undergång. Detta är tunga ansvar som vilar på dessa barns axlar, och ändå utför 

de detta för att det är rätt, vad det än skulle kosta dem. Förutom att böckerna ger möjlighet till 

att samtala med eleverna om berättelsers uppbyggnad och vad som är speciellt med 
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fantasygenren så finns det många andra saker som skulle gå att diskutera. Något jag märkte 

när jag läste böckerna inför analysen var att människosyn, barnsyn och kristna budskap var 

väldigt tydliga i böckerna, vilket är något jag inte har funderat kring tidigare. Ett tydligt 

exempel är synen på de från Calormen, de liknar till utseende vad som kan förväntas av 

personer från mellanöstern eller delar av Asien. Är narniers syn på Calormen en liknelse till 

C. S. Lewis och västvärldens syn på orientalen, eller är det en kristen syn på ”okristna” 

människor och/eller människor med annan tro? Det hade varit intressant att vidare analysera 

böckerna ur ett moraliskt perspektiv men jag har i arbetet dock valt att se bort böckernas 

moraliska dilemman och istället enbart fokuserat på böckernas uppbyggnad.  

6.  Avslutande reflektioner 
I arbetet har tre frågor behandlats som berör C. S- Lewis två verks uppbyggnad, förhållande 

till fantasygenren och hur de skulle kunna användas i undervisningen.  

 

Det går att dra flera slutsatser av studiens resultat. Det första är att Propps funktioner kring 

struktur går att tillämpa även utanför folksagor. I denna analys kunde jag utläsa att det gick att 

tillämpa på två av C. S. Lewis verk, Silvertronen och Hästen och hans pojke, men inte utan att 

tolka och använda min egna fantasi för att få dem att passa in i berättelsens struktur något som 

kan ha påverkat studiens resultat. Jag har också kunnat konstatera att dessa två verk innehåller 

många av fantasygenrens drag som är typiska för high fantasy och fantasygenren. Dessa 

karaktärsdrag är att tiden inte behöver vara linjär, att det finns magiska inslag som exempelvis 

en portal till en annan värld och magiska vidunder. Men berättelser kan tillhöra fantasygenren 

utan detta, så länge händelseförloppet styrs av övernaturliga krafter.  

 

Den viktigaste slutsatsen som kan dras av studien är att det är vitalt som lärare att arbete med 

skönlitteratur inte slutar efter högläsningen eller den enskilda läsningen. Att kunna läsa är inte 

samma sak som att vara en läsare. Att vara en läsare är förutom att kunna tolka det som står 

även kunna reflektera, använda sin fantasi och kunna samtala kring det som står. Genom att 

låta eleverna återberätta, jämföra och samtala kring böcker kan eleverna få kunskaper som 

kan hjälpa dem att förstå berättelsers uppbyggnad, olika personers perspektiv och få större 

förståelse kring läsning. Ett sätt att göra detta är genom att omarbeta Propps funktioner till 

enklare förklaringar eller använda dessa som öppna frågor. Det här i sin tur tror jag kan leda 

till ökat intresse för skönlitteratur. 
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Appendix 1 

Propps 31 funktioner 

Här är Propps 31 funktioner, var av de 10 analyserades är fetmarkerade. 

1. Bortavaro eller brist - En familjemedlem lämnar hemmet och/eller något saknas  

2. Förbud - Ett förbud riktas mot hjälten  

3. Kränkning - Förbudet kränks  

4. Spaning - Skurken försöker skaffa sig information  

5. Utlämning - Skurken får information om offret  

6. Bedrägeri - Skurken försöker lura offret  

7. Delaktighet - Offret luras  

8. Skurkaktighet - Skurken vållar en familjemedlem skada  

a) familjemedlem saknar/önskar något  

9. Förmedling - Olyckan blir känd; hjälten sänds efter  

10. Motstånd - Hjälten går med på/bestämmer sig för att hjälpa till  

11. Avresa - Hjälten lämnar hemmet  

12. 1:a givarfunktionen - Hjälten testas,  

vilket leder till att denne får en magisk agent eller hjälpare  

13. Hjältens reaktion - hjälten reagerar på den framtida givarens handlingar  

14. Mottagande av agenten - Hjälten får bruk för agenten  

15. Rumslig förändring - Hjälten påbörjar sökandet  

16. Kamp - Hjälten och skurken i direkt strid  

17. Stämpling - Hjälten stämplas (märks)  

18. Seger - Skurken besegras  

19. Undanröjning - Ursprungliga olyckan eller bristen undanröjs 

20. Återvändo - Hjälten återvänder  

21. Förföljande, jakt - Hjälten förföljs  

22. Räddning - Hjälten räddas  

23. Icke igenkänd ankomst - Hjälten känns inte igen vid ankomst till hemmet eller annan plats 

24. Ogrundade krav - Falsk hjälte framför ogrundade krav 

25. Svår uppgift - Hjälten föreläggs en svår uppgift  

26. Lösning - Uppgiften löses  

27. Igenkänning - Hjälten känns igen  

28. Avslöjande - Den falske hjälten eller skurken avslöjas  

29. Omgestaltning - Hjälten får ett nytt utseende  

30. Straff - Skurken straffas  

31. Giftermål/ Uppnådd balans - Hjälten gifter sig; bestiger tronen eller den inledande 

bristen hävs. 
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Slut 
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Tid. Plats 

  

  
Problem 
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