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SAMMANFATTNING  

Johan Svensson (2019). C.S. Lewis Kung Caspian och skeppet Gryningen – En komparativ 

studie mellan boken och filmen. Självständigt arbete, Svenska, inriktning 4-6, avancerad nivå, 

15 högskolepoäng. Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap. 

Syftet med denna studie är att jämföra C.S. Lewis bok Kung Caspian och skeppet Gryningen 

och filmen med samma namn för att se vilka skillnader och likheter som finns mellan båda 

medierna. En narrativ analys och en komparativ analys har genomförts. Fyra frågeställningar 

har varit underlag för analysen, vilka är: 

• Vad har förändrats, lagts till eller tagits bort vid filmatiseringen av boken som är mest 

uppenbart? 

• Vilka skillnader och likheter finns mellan karaktärerna i bok och film? 

• Vilka skillnader och likheter finns mellan tre utvalda scener i bok och film? 

• Hur påverkar förändringarna berättelsens tematik? 

Resultaten visar att den mest uppenbara skillnaden mellan de olika medierna är att bokens 

huvudsyfte är att finna de sju försvunna riddarna medan filmen har vinklat det till att finna de 

sju svärden som tillhört riddarna. Karaktärernas framställning liknar varandra med en liten 

avvikelse på Lucy och Ripipip och att de tre scenerna utspelar sig i olika ordning jämfört med 

boken. Berättelsens tema är dock detsamma i både boken och filmatiseringen. I 

undervisningssyfte är både boken och filmen användbara i undervisningen för årskurs 4-6 i 

det svenska språket. 

Nyckelord: Narnia, C.S. Lewis, komparativ analys, film, bok, adaption, undervisning. 

 



 

ABSTRACT 

Johan Svensson (2019). C.S. Lewis Kung Caspian och skeppet Gryningen – En komparativ 

studie mellan boken och filmen (C.S. Lewis The Voyage of the Dawn treader – A Comparative 

Study between the book and the movie). Independent project, Swedish, Specialization in 

Grades 4-6, Advanced Course, 15 credits. School of Humanities, Education and Social 

Sciences. 

The aim of this study is to compare C.S. Lewis's book Voyage of the Dark treader and the 

movie with the same name to see what differences and similarities there is between both 

medias. A narrative analysis and a comparative analysis have been implemented. Four issues 

have been the basis for the analysis, which are: 

• What has been the most obvious change when filming the book? 

• What are the differences and similarities between the characters in the book and the movie? 

• What differences and similarities exist between three selected scenes in the book and in the     

movie? 

• How do the changes affect the story's theme? 

The results show that the most obvious difference between the various media is that the main 

purpose of the book is to find the seven lost knights while the movie has angled it to find the 

seven swords that belonged to the knights. The characters' portrayal is similar to each other 

with a slight divergency from Lucy and Ripipip and the three scenes take place in different 

order compared to the book. However, the theme of the story is the same in both the book and 

the movie. For educational purposes, both the book and the movie are useful in teaching in the 

school subject Swedish for grades 4-6. 

 

Keywords: Narnia, C.S. Lewis, comparative analysis, movie, book, adaption, education. 
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1 INLEDNING 

Tyngden av boken känns i händerna, pärmen knastrar till lite grann när första sidan i boken 

vänds upp. Doften av trycksvärtat papper når näsan. Bokstäver dansar fram över sidan och 

bildar ord, ord som bildar meningar och som blir bilder i huvudet. Berättelser spelas upp 

framför ögonen, som är medryckande och blir som verkliga. Helt plötsligt har man förflyttats 

bakåt i tiden och kämpar sida vid sida med indianerna i Amerika, är på upptäcktsresa i 

djupaste djungeln i Sydamerika eller befinner sig ombord på ett fartyg till främmande länder. 

Du är en fattig pojke i Londons sämre kvarter eller världens starkaste flicka som är 

föräldralös. I bokens värld får läsaren skapa sina egna bilder på hur karaktärerna och scenerna 

ser ut och hur de utspelar sig.  

I svenskundervisningen ska eleverna få bli bekant med och få kunskap om skönlitterära texter 

från olika delar av världen och från olika tidsperioder. Undervisningen ska resultera i att 

eleverna får lärdomar om olika former av texter men även andra uttrycksformer som 

exempelvis estetiskt berättande som kan vara en film. Detta för att eleverna ska utveckla sitt 

språk, få en förståelse för världen runt omkring och sin egen självbild (Skolverket, 2011). 

Dagens barn och ungdomar är uppvuxna under en tid där mycket sker i den digitala världen 

och även i skolan. Att läsa en bok kan anses föråldrat när man kan se den som film och 

dessutom går det fortare att se filmen än att läsa boken. Men är filmen alltid en kopia rakt 

igenom från boken? Är det samma sak att se en film som att läsa en bok? Detta är orsaken till 

att jag har valt att se om film och bok stämmer överens då båda sorters medier ska beröras i 

undervisningen. 

1.1 Syfte 

I denna studie kommer jag att jämföra C. S. Lewis (2016) bok Kung Caspian och skeppet 

Gryningen med filmen med samma namn. Eftersom det är svårt att få med allt som står i 

texten från en bok när den övergår till film kommer jag att undersöka vilka förändringar som 

har skett vid adaptionen. Studien kommer också titta på om dessa förändringar har påverkat 
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berättelsen och i så fall hur. Jag kommer även att diskutera möjligheterna om användandet av 

boken och filmen i undervisningen för årskurserna 4 till 6. 

1.2 Frågeställning 

• Vad har förändrats, lagts till eller tagits bort vid filmatiseringen av boken som är mest 

uppenbart? 

• Vilka skillnader och likheter finns mellan karaktärerna i bok och film? 

• Vilka skillnader och likheter finns mellan tre utvalda scener i bok och film? 

• Hur påverkar förändringarna berättelsens tematik? 

1.3 Avgränsningar 

Då berättelsen och filmen är omfattande och innehåller mycket små detaljer har jag valt att 

inte gå in på djupet på det som presenteras i de olika medierna. I boken och filmen gestaltas 

flera olika karaktärer och jag har valt att jämföra huvudkaraktärerna med fokus på 

skillnaderna. Jag har även valt ut tre scener som presenteras på ett djupare plan för att på så 

sätt kunna jämföra filmen respektive bokens versioner av samma scener. 

2 METOD 

Först kommer en presentation av val av boken och filmen som kommer att analyseras, 

därefter beskrivs valet av analysmetod. Avslutningsvis förklaras några centrala begrepp som 

förekommer i texten och kan behöva förklaras. 

2.1 Val av bok och film 

Det första steget som togs var att välja vilken bok respektive film som skulle analyseras och 

jämföras. Att välja något som var inom fantasygenren kändes som ett bra val då det 
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förhoppningsvis är en genre som ungdomar tycker är intressant. Valet av att använda 

berättelsen om Narnia föll sig på att det är en bok som jag tror är lämplig för elever som går i 

årskurs 4 till 6 och kanske kan öka deras lust till att vilja läsa. Eftersom endast tre av böckerna 

har filmatiserats blev valet av bok inte så utbrett.  

Jag valde därför att använda mig av den tredje boken som har titeln Kung Caspian och 

skeppet Gryningen, med den engelska titeln The Voyage of the Dawn Treader. Boken 

publicerades för första gången 1952 i Storbritannien och boken som användes till denna 

studie publicerades 2016 på svenska (Bonnier Carlsen 2016). Filmen med samma namn hade 

svensk premiär år 2010, det är den tredje och sista filmen som har kommit ut om Narnia 

(Ronnit Hasson 2010). 

2.2 Val av analysmetod 

Denna uppsats är en adaptionsstudie, det innebär att undersöka vad som sker vid en övergång 

mellan olika medier så som bok och film. I denna studie kommer boken Kung Caspian och 

skeppet Gryningen att jämföras med filmen med samma namn, det vill säga en komparativ 

metod. En narrativ analys kommer att genomföras inledningsvis för att skildra vederbörliga 

verk. Den komparativa analysen kommer därefter visa hur de båda verken förhåller sig till 

varandra. Likheter och skillnader kommer att belysas.  

Mediavetaren Alexa Robertsson lyfter fram i Textens mening och makt: metodbok i 

samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys (2012) två sätt att analysera och tolka och läsa 

en berättelse. Antingen genom ett holistisk-innehållsligt sätt eller ett kategoriskt-innehållsligt 

sätt. Att undersöka genom det holistiska sättet innebär att läsa hela historien där fokuset ligger 

på hela berättelsen och dess struktur. I den kategoriska delen fokuserar undersökningen 

istället på utvalda delar som är intressanta för analysen. Istället för att se berättelsens helhet 

plockas utvalda delar ut som ska studeras (s.236-237). Författarna Göran Bergström och 

Kristina Boréus tar upp i Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- 

och diskursanalys (2012) att en narrativ analys grundar sig i att fokus ligger på berättelser och 

berättande. I en narrativ analys kan man välja vilka delar som är intressanta att studera i en 

berättelse, det kan till exempel vara i vilken ordning händelserna i berättelsen sker eller vilka 

olika roller som finns med i berättelsen. Man kan även studera hur någonting berättas, 

exempelvis om berättaren berättar med en inlevelse eller förhåller sig mer distanserat. Det är 

inte bara skriftliga texter som kan analyseras med narrativ analys utan även exempelvis film 



4 

(s.25). Maria Nikolajeva (2004) skriver i Barnbokens byggklossar om att i en berättelse finns 

kärnhändelser och sidohändelser. En kärnhändelse är en huvudhändelse, det vill säga en 

händelse av större betydelse för handlingens fortskridande. Den går inte ta bort utan att den 

påverkar handlingen på ett betydande sätt. Sidohändelser har betydelse i texten men är inte 

avgörande för handlingen (s.55). Att ett litterärt verk har ett tema är ett återkommande 

mönster, det kan vara hämnd, resa, kärlek, vänskap, flykt eller rymning som exempel. Teman 

kan delas in i ytterligare två undergrupper, implicita och explicita. Implicita teman är de dolda 

och underförstådda medan de explicita teman är de tydliga och öppna (s.66-67). 

Michael Bamberg (1997) beskriver i sin artikel ”Positioning Between Structure and 

Performance” om att narrativa analyser kan gå in på positionering av karaktärerna. Med 

positionering menar författaren att de karaktärer som förekommer i en berättelse skildras på 

ett sådant sätt att man får en föreställning om hur deras karaktärer är, om de är pålitliga eller 

opålitliga, snälla eller elaka och så vidare. Bamberg (1997) anser att det finns punkter att ta 

hänsyn till och det är först och främst hur karaktärerna positioneras i förhållande till varandra. 

Finns det karaktärer som framställs som hjältar eller karaktärer som framställs som hjälplösa, 

finns det någon karaktär som belönas för exempelvis mod. Därefter undersöks hur berättaren 

positioneras i förhållande till åhörarna, det vill säga vem det är som berättar vad för vem 

(s.337). Nikolajeva (2004) skriver om karaktärer som kan tolkas som statiska och dynamiska 

och även runda och platta. En statisk karaktär förändras inte med tiden men det gör en 

dynamisk karaktär. Dynamisk karaktär kan i sig delas in i två typer, etisk och kronologisk. 

Kronologisk dynamik betyder att karaktären åldras och blir äldre medan etisk dynamik 

innebär att karaktären förändras hastigt efter ett omvälvande val av moraliskt eller etisk 

betydelse. Runda karaktärer anses ha flera olika egenskaper, positiva såsom negativa och 

deras beteenden ses som oförutsägbara då det inte alltid går att förutse hur karaktären kommer 

att handla. Platta karaktärer är lätta att förutse hur de kommer att handla, de är oftast 

beskrivna med en egenskap och beskrivningen i texten kring karaktären är inte fullt utvecklad 

(s.109-110). 

Denna uppsats inleddes med en narrativ analys enligt Robertssons (2012) tillvägagångssätt 

genom att läsa boken samt se filmen flera gånger för att få en holistisk syn på verken och 

därefter en komparation för att få en överblick på hur de förhåller sig till varandra. 

Anteckningar gjordes vid båda medierna för att kunna säkerställa ordningen på hur scenerna 

utspelade sig samt huvudkaraktärernas presentationer. Tre scener valdes ut för den 
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kategoriska analysen för att där studera kärnhändelser och sidohändelser enligt Nikolajevas 

(2004) struktur. Temat granskades i båda verken för att se om de skilde sig åt. 

Karaktärerna granskades utifrån positionering (Bamberg 1997) men även om karaktärerna var 

av statisk eller dynamisk karaktär och om de var runda eller platta karaktärer (Nikolajeva, 

2004). 

2.3 Centrala begrepp 

Några begrepp som är centrala i uppsatsen kan behöva en mer ingående förklaring på vad de 

betyder, dessa är komparation och adaption. 

2.3.1 Komparation 

Enligt professor Eva Haettner Aurelius i Litteraturvetenskap – en inledning (1998) kan 

komparation liknas med jämförande. Likheter och olikheter i texter sökes för att tydliggöra ett 

verk (s.45). Komparation har använts sedan antiken i fråga om all forskning, jämförelsen är 

ett behövligt moment i all begreppsbildning och klassifikation. Om ett verk skulle beskrivas 

som ”romantiskt” behöver det kännetecken som även andra verk har eller kan ha del i, med 

andra ord behöver kunskap finnas om andra verk som anses ”romantiska” och förmåga att 

jämföra dessa och kunna se likheter och olikheter, det vill säga en komparation (Anders 

Olsson 1998, s.53). 

2.3.2 Adaption 

Kari Skjønsberg (1982) skriver i Vem berättar? Om adaptioner i barnlitteratur att adaption 

betyder anpassa, avpassa eller lägga till rätta för (s.9). Begreppet adaption beskrivs som en 

omskrivning av ett gammalt verk till en ny form (Merriam-Webster 2019), ett exempel är när 

en bok ska bli film. Berättelser som har blivit adapterade finns överallt omkring oss genom 

olika medier. Böcker har filmatiserats, filmer har gjorts om till dataspel, filmer har blivit 

musikaler osv. Adaption är ett begrepp som har funnits i flera hundra år. Detta skriver Linda 

Hutcheon om i A theory of adaption (2006). En av de första att göra om texter till pjäser var 

William Shakespeare vilket gjorde att det skapades en helt ny publik åt de gamla 

berättelserna. Enligt Hutcheon (2006) måste en publik förstå berättelsen med det nya mediet 
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för att en adaption ska lyckas. Det gäller att överföra känslan från det litterära verket till det 

nya mediet (s.2). 

Brian McFarlane (1996) synliggör i sin Novel to film: an introduction to the theory of 

adaption två olika sätt att se på adaption. Den ena är den mentala bilden där läsaren gör sig en 

egen bild av boken som har lästs. Hur världen och karaktärerna ska se ut. Den andra menar 

McFarlane (1996) är den visuella bilden där det är någon annan som har bestämt hur det ska 

se ut, som på en filmvisning eller en teaterpjäs (s.3-4). Enligt McFarlane (1996) är det 

filmskaparen som måste göra ett val. Antingen väljer filmskaparen att skapa en känsla av 

trohet från boken som har adapterats som platser, miljöer och kläder. Filmskaparen kan också 

välja att göra något eget och göra filmen till sin egen. Som filmskapare blir det ändå svårt att 

göra filmen exakt som det står i boken vilket leder till att det blir filmskaparens bild som 

publiken får se på bioduken (s.7-9). McFarlane (1996) menar att oavsett om filmskaparen har 

gjort filmen enligt boken eller försökt göra den till sin egen vill biopubliken ändå se 

filmskaparens version. Publiken vill kunna jämföra sina egna mentala bilder med hur 

filmskaparen har tolkat boken (s.7). 

Robert Stam (2005) skriver i sin bok Literature through film att en adaption automatiskt blir 

annorlunda gentemot originalet eftersom det byter medium. En film kan använda sig av flera 

plan samtidigt medan en bok som endast använder sig av ord till sina beskrivningar blir 

väldigt enkelspårig. I filmen kan man använda sig av ljuseffekter, visuella bilder och också 

använda musik för att visa publiken vad de egentligen ska känna och tro. Eftersom det är så 

stora skillnader mellan hur film och bok kan presenteras menar Stam (2005) att det inte är 

möjligt att hålla sig helt trogen till originalet vid adaptionen från bok till film (s.3) 

McFarlane (1996) lyfter upp att det vid visualiseringen av filmen kan uppstå problem även 

om filmskaparen försöker behålla de grundläggande funktionerna och dragen som texten har. 

Det finns alltid delar i en text som inte går att föra över till att annat medium. Det blir helt upp 

till filmskaparen att välja vilka delar som ska användas i filmen. Ska filmskaparen skapa 

något eget för att få med det som kan läsas mellan raderna i texten eller ska det som inte kan 

överföras uteslutas helt. McFarlane (1996) menar att detta leder till att publiken som ser 

filmen inte får samma upplevelse som de som läser boken (s.26). 
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3 LITTERATURGENOMGÅNG 

Under detta stycke kommer tidigare forskning att presenteras följt av en presentation av 

genren fantasy. Därefter presenteras författaren C.S. Lewis samt lite kort om berättelsen om 

Narnia och vilka som har gjort filmen Kung Caspian och skeppet Gryningen. Avslutningsvis 

kommer en resumé av boken Kung Caspian och skeppet Gryningen och sist en resumé av 

filmen med samma namn. 

3.1 Tidigare forskning 

För att ta reda på om det tidigare har gjorts forskning om bokserien Narnia gjordes en sökning 

i databasen DiVA. I sökningen som gjordes användes ordet Narnia samt att det gjordes en 

sökning på författaren C.S. Lewis och regissören Michel Apted. I sökresultatet hittades det 

inga resultat om regissören men däremot gav sökningen på Narnia och författaren flera 

resultat. Av dessa studier har flera valt att analysera om C.S Lewis kristna tro har influerat 

böckerna och på vilket sätt det syns i berättelsen, som i Mattias Johnsson studie Christian 

messages and moral values in The Lion the Witch and the Wardrobe (2015) eller i Eva 

Liljestrands Kristusgestaltning i Narnia och Härskarringen (2006). Andra studier har 

analyserat hur karaktärerna har utvecklats och främst i den första boken Häxan och lejonet, 

som till exempel Josefina Pettersons Four adventurers’ step through a wardrobe…: a study of 

character development in The Lion, the Witch and the Wardrobe by C.S. Lewis (2018). 

Eftersom dessa studier inte har behandlat den tredje boken om Narnia eller sådant som rör 

min analys så har de inte varit intressanta för mig i min studie. Dock har flera av de studier 

som jag har funnit ändå varit till användning för att kunna finna litteratur som skulle kunna 

passa till min studie. Där har användandet av deras referenslistor varit till stor hjälp för min 

studie. 

I Libris gjordes en sökning på författaren Lewis C.S. vilket gav flera hundra träffar. Många 

utav dessa var böcker skrivna av C.S. Lewis, dels hans tidigare verk som till exempel Mirakel 

– Är det övernaturliga naturligt?, Lidandets problem och Kan man vara kristen? men också 

böckerna om Narnia. Där fanns också böcker skrivna av andra författare men som berättade 

om C.S. Lewis liv, där har en bok använts till denna studie, C.S. Lewis – Mannen som 

skapade Narnia skriven av Michael Coren (2005). För att se om det fanns någonting skrivet 

kring Narnia och transmedieringen av böckerna framkom två träffar på Libris, men där 

fokuserades det enbart på den första boken Häxan och Lejonet. I övrigt kunde ingen studie 
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hittas som berörde transmedieringen av boken Kung Caspian och skeppet Gryningen. I en 

sökning på Google med sökorden transmediering och Narnia framkom studier gällande 

Narnia vilka inte hade någon relevans för denna studie. Där fanns en studie som behandlade 

det goda med det onda bland Narnias individer, en annan studie jämförde karaktärerna i 

Narnia utifrån den antika mytologin och i en tredje studie jämfördes livsåskådningarna i 

Narnia, Nangijala och på Hogwarts. Även två andra studier fanns men de jämförde döden och 

religionen i böckerna om Narnia samt i Astrid Lindgrens Bröderna Lejonhjärta och i sista 

studien som fanns undersöktes symboliken av C.S. Lewis val av mytologiska figurer i boken 

Häxan och Lejonet samt Caspian, prins av Narnia.  

3.2 Genren fantasy 

Lena Kåreland (2015 s.78) skriver i Skönlitteratur för barn och unga: historik, genrer, 

termer, analyser att fantasy är en genre som har utvecklats under årens gång. Vilket betyder 

att genren inte alltid följer de mönster som var vanligt förr. Traditionellt sett har hjälten i 

litteraturen huvudsakligen varit en man fast det har på senare tid börjat komma fantasyböcker 

med starka kvinnor i hjälterollen, som till exempel Mårten Sandéns bok Den femte systern 

(2008 s.78). Monster och vampyrer har även dem gått ifrån att från den traditionella fantasyn 

att vara farliga till att nu få rollen som hjältar. Vilket vi kan läsa om i Stephanie Meyers 

Twilight-böcker (2006-2008). Jan Broberg På fantasins vingar: en bok om fantasy (1994) 

skriver också att fantasygenren är svår att få grep om eftersom den blir mer och mer utbredd. 

Allt eftersom genren har utvecklats har fler undergenrer skapats. För att kunna klassificera 

litteratur som fantasy tar Broberg (1994) upp två begrepp som är relevanta. Det första 

begreppet är high fantasy som är berättelser som utspelar sig i andra världar. Det andra 

begreppet är low fantasy som istället inte behöver utspela sig i en annan värld och heller inte 

styrs lika mycket av övernaturliga krafter (s.14). Enligt Maria Nikolajevas avhandling The 

magic code: the use of magical patterns in fantasy for children (1998) är just användandet av 

magi i berättelserna det som gör fantasy till just fantasy. Att något är magiskt behöver inte 

tyda på att det är magi utan det kan vara något som inte kan förklaras med vår världs 

naturlagar. Hon tar också upp att det finns fem magiska element som ingår i fantasilitteratur. 

De fem elementen är magiska utrymmen, magisk tid, den magiska passagen, den magiska 

lagen och magins inverkan (s.14).  
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Enligt Kåreland (2015) börjar oftast den traditionella fantasyboken med att huvudpersonen 

som lever i den konkreta verkligheten på något vis förflyttas till en magisk värld. I denna 

fantasivärld gäller inte samma regler som i den vanliga världen och det är ofta en kamp 

mellan de goda och de onda. I slutet av berättelsen så kommer oftast hjältarna tillbaka till sin 

egen värld igen. Kåreland (2015) skriver att detta följer det mönster som är vanligt i 

barnlitteraturen: ”hemma – äventyr och upplevelser ute i världen – återkomst till hemmet” 

(s.78). Utifrån Kårelands (2015) beskrivning av fantasy som genre skulle jag placera in boken 

om Kung Caspian och skeppet Gryningen inom den kategorin. 

3.3 Författaren till Narnia böckerna 

Böckerna om Narnia är skrivna av författaren Clive Staples (C.S.) Lewis som föddes på Nord 

Irland i Belfast 1898. Redan som barn skapade han ”Boxen” en fantasivärld där djur kunde 

prata och fick åka på olika äventyr. Att C.S Lewis skulle skriva fantasy böcker var ändå inte 

ett självklart val. Efter sin utbildning på Oxford University blev han lärare i Engelsklitteratur 

på Magdalene College och senare även professor i Engelska på Cambridge University. En av 

hans bästa vänner var den kända författaren av fantasytrilogin Sagan om ringen J.R.R Tolkien 

vilket var en av anledningarna till att han började skriva berättelsen om Narnia. Han dog i 

november 1963, 64 år gammal. Under sin levnadstid skrev Lewis över trettio böcker vilka 

fortfarande når ut till nya läsare. Några av de verk han skrev är Utflykt från tyst planet (Out of 

the Silent Planet, 1938), Kan man vara kristen? (Mere Chritianity, 1952) men det verk som 

han är mest känd för är Berättelsen om Narnia (The Chronicles of Narnia, 1950-1956). 

Bokserien om Narnia har sålts i över 100 miljoner exemplar och även blivit dramatiserade till 

både film och tv-serie (Coren 2005, s. 9-30, 132-138). 

3.3.1 Berättelsen om Narnia 

Berättelsen om Narnia är en bokserie som består av sju böcker och där den första boken 

Häxan och lejonet kom ut 1950. De böcker som ingår i serien är Häxan och lejonet (1950), 

Caspian, prins av Narnia (1951), Kung Caspian och skeppet Gryningen (1952), Silvertronen 

(1953), Hästen och hans pojke (1954), Min morbror trollkarlen (1955) och Den sisa striden 

(1956). Böckerna i serien är skrivna i en annan ordning än vad som är kronologin i 

berättelsen. Till exempel skrevs boken Min morbror Trollkarlen som näst sista bok men är 

tänkt att läsas först då den binder ihop handlingen i serien. Böckerna handlar om det magiska 



10 

landet Narnia där djuren kan prata och där strider utkämpas mellan de goda och de onda. I 

första resan får vi följa de fyra syskonen Pevensie när de kommer till Narnia. Det är de två 

bröderna Peter och Edmund samt systrarna Susan och Lucy och där har de hjälp av det goda 

lejonet Aslan. Detta blir början på deras äventyr i riket Narnia. Syskonen tillåts att fortsätta 

komma tillbaka till Narnia och varje gång de kommer tillbaka är det nya spännande uppdrag 

som de får möta (Coren 2005, s.71-90). 

3.4 Produktionen av filmen Kung Caspian och skeppet Gryningen 

Filmen Kung Caspian och skeppet Gryningen hade premiär den 10 december 2010 i USA. 

Skillnaden mot de två tidigare filmerna om äventyren i Narnia är att produktionsbolaget 

Disney drog sig ur innan inspelningarna startade. Det nya produktionsbolaget blev istället 

20th Century Fox och regissören Michel Apted. Filmen är en uppföljare till Prins Caspian 

från 2008 (Wendy Mitchell 2009). 

3.5 Resumé av C.S. Lewis bok Kung Caspian och skeppet Gryningen 

Boken börjar med syskonen Edmond och Lucy som bor hemma hos deras faster under 

sommarlovet sitter i Lucys rum och pratar om Narnia, Eustace tjuvlyssnar utanför dörren och 

kommer in i rummet. En tavla på väggen som föreställer ett skepp till havs tycks få liv vilket 

gör att Eustace blir arg och vill riva ner tavlan från väggen och han vill även sönder den. 

Istället dras han in i tavlan tillsammans med Edmond och Lucy för i nästa ögonblick befinna 

sig i ett hav. Alla tre blir räddade av en främling som dyker ner från skeppet som var i tavlan, 

det visar sig vara kung Caspian och hans skepp Gryningen. Ombord på fartyget befinner sig 

även deras vän musen Ripipip. Edmund och Lucy får veta att Caspian är på väg österut för att 

leta efter de sju riddarna som var vänner till hans far. De får även veta att Ripipip försöker 

finna Aslans rike som enligt en gammal sång ska finnas i världens östligaste ände.  

Första stoppet på resan blir vid de Ensliga öarna, där träffar de på den första riddaren - 

Riddare Bern. Caspian får veta att öarna sköts dåligt av en man vid namn Gumpas. Med hjälp 

av riddare Bern och den övriga besättningen på skeppet Gryningen tar Caspian över makten 

för de Ensliga öarna igen. Av riddare Bern får Caspian sedan veta att de andra sex riddarna 

hade fortsatt att segla österut.  
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Skeppet når fram till en okänd ö och besättningen landstiger ön. Eustace tycker inte om att 

vara med de övriga i besättningen på skeppet så han smyger iväg på egen hand men han går 

vilse och gömmer sig till slut i en grotta. Där hittar Eustace ett guldarmband som han sätter på 

sig innan han somnar. När Eustace vaknar har han till sin förskräckelse förvandlats till en 

drake under natten. När han möter den övriga besättningen märker de att draken förstår vad de 

säger och de känner även igen armringen som fortfarande sitter kvar runt Eustace arm. 

Armringen hade tillhört riddare Oktesian. De listar även ut att draken egentligen är Eustace. 

En natt när Eustace inte kunde sova ser han plötsligt ett stort lejon komma och ber honom 

följa med. Lejonet är Aslan som har kommit för att hjälpa Eustace bli till en vanlig pojke 

igen.  

Ute till havs igen blir de attackerade av den Stora Sjöormen och lyckas med nöd och näppe 

samt mycket list undkomma den stora besten. Efter denna hårda prövning söker de skydd vid 

nästa ö. På denna ö hittar de nästa riddare liggandes på botten av en liten sjö. Det mystiska 

med denna plats är att allt som kommer i kontakt med sjön förvandlas till rent guld. Det 

verkar ligga en förbannelse över ön och de ger sig iväg så fort de kan.  

Nästa stop på deras resa blir Rösternas ö. Denna ö är en mycket vacker plats med välskötta 

buskar och gårdar. Det enda som är konstigt på denna ö är att det syns inga andra varelser på 

ön än de själva. Till slut hör det ett dunkande ljud och röster som börjar prata med dem. Det 

visar sig att de som bor på ön har blivit förtrollade och de behöver hjälp för att kunna bli 

synliga igen. Eftersom det endast är en flicka som kan läsa trollformeln för att häva deras 

förbannelse blir det Lucy som hjälper rösterna. Trollformeln som Lucy ska läsa finns i 

trollkarlens hus. Efter att Lucy har lyckats häva förbannelsen visade det sig att trollkarlen 

också varit osynlig. Med trollkarlens hjälp lyckas de lista ut att den döda riddaren av guld 

måste ha varit riddare Estimar. 

Återigen gick deras resa vidare över havet. Nästa ö de kom fram till visade sig inte vara en ö 

utan det var bara ett stort mörker. Efter stor tvekan beger de sig in i mörkret där allt var tyst. 

Plötsligt hördes ett högt skrik inifrån mörkret. Det visade sig vara en man som vettskrämd 

fick komma ombord på skeppet. Han förklarade att de nu hade kommit till Ön där drömmar 

blir verklighet och de måste fly så fort de kan. Efter många timmar kommer de till slut ut ur 

mörkret och mannen de hade räddat visade sig vara riddare Roop. 

Skeppet kommer nu fram till ytterligare en ö. När de kliver iland på ön kommer de till slut 

fram till ett stort bord fullt med mat. På bordet ser de också en stor grå massa som såg ut som 
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hö. När de kom närmare visade det sig att det var tre människor som nästan hade vuxit ihop 

med sin omgivning. Efter en dispyt sinsemellan hade de tre människorna blivit förtrollade och 

fallit i djup sömn. Dessa tre var de sista riddarna som Caspian letade efter; riddare Revillian, 

riddare Argoz och riddare Mavramorn. För att häva denna förtrollning är Caspian tvungen att 

resa till världens ände och väl där lämna kvar en av sina följeslagare innan han återvänder. 

Ripipip som hela tiden velat komma till Aslans rike erbjöd sig att vara den som skulle stanna 

kvar.  

Den sista resan påbörjas och de ger sig iväg österut mot Världens ände för att häva 

förtrollningen. Med hjälp av en stark ström drev skeppet vidare mot öster. Under flera dagar 

såg och hände det ingenting på deras resa tills de tillslut såg en stor vithet i horisonten. När de 

närmade sig såg de att denna vithet egentligen var näckrosor. Havet blev grundare vilket 

gjorde att skeppet Gryningen inte kunde ta dem längre. Den sista biten var de tvungna 

använda livbåten för att kunna ta sig fram. Med på livbåten var Lucy, Edmund, Eustace och 

Ripipip. När de äntligen kom fram såg de en väldig våg som stod kvar på samma ställe. 

Ripipip gjorde sig redo och rodde ensam fram upp över vågen och försvann. Lucy, Edmund 

och Eustace vandrade söderut jämns med vågen till de kom upp på torra land och kunde gå 

vidare över gröna slätter. Där träffar de Aslan som berättar att detta är slutet på deras äventyr i 

Narnia då de har blivit för gamla och med hans hjälp är de snabbt tillbaka i kusinen Eustace 

hus i England. 

3.6 Resumé av filmen Kung Caspian och skeppet Gryningen 

Filmen börjar med att Edmund försöker att ta värvning i armén men Lucy sätter stopp för det 

med att påpeka att han ska hjälpa henne med att handla matvaror och Edmund får lämna 

rekryteringslokalen under pinsamma omständigheter. Tillbaka hos sin faster och farbror 

hamnar syskonen Edmund och Lucy i en het diskussion med deras kusin Eustace och plötsligt 

får en tavla i rummet liv. Vattnet på tavlan börjar att röra på sig och plötsligt forsar vattnet in 

genom tavlan och ut i rummet vilket fylls snabbt upp. När Edmund, Lucy och Eustace 

kommer upp till ytan blir de räddade av kung Caspian och besättningen på skeppet 

Gryningen. Ombord på skeppet träffar de även sin gamla vän musen Ripipip. Eustace som 

inte tror på fantasivärldar svimmar av förskräckelse när han inte vet vart han har hamnat. 
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Ombord på skeppet Gryningen får de veta att Caspian letar efter sju försvunna riddare som 

hade flytt till de Ensliga öarna för att undkomma döden från hans farbror. Eustace som inte 

tycker om havet blir väldigt sjösjuk och visar de övriga att han bara tänker på sig själv. 

På de Ensliga öarna blir Caspian och Edmund tillfångatagna av slavhandlare och fängslade 

samtidigt som Lucy och Eustace ska säljas som slavar. Där träffar de på den första riddaren, 

Bern, som också sitter fängslad. Människorna på ön visar sig vara rädda för en mörk dimma. 

För att undkomma dimman och inte försvinna själva offrar de människor till dimman. Dessa 

människor sätts i en båt och skjutsas ut i havet där dimman sedan kommer och sveper runt 

dem innan de försvinner spårlöst. Ingen vet vart. Den övriga besättningen på skeppet 

Gryningen tar sig iland och befriar samtliga fångar. Innan de ger sig iväg från ön får de ett 

svärd av riddare Bern. Detta svärd är ett av sju svärd som ska skydda Narnia från ondska. 

Ute till havs innan de kommer fram till nästa ö får vi följa hur Eustace klagar över allt som 

har med Narnia att göra samt att alla andra inte är lika smarta som honom. När han försöker 

stjäla en apelsin blir han påkommen av Ripipip som utmanar honom på duell vilken han 

förlorar. På nästa ö när alla ligger och sover kidnappar några osynliga varelser Lucy. De 

tvingar henne att gå in i förtryckarens hus och läsa en trollformel för att de ska kunna bli 

synliga igen. Lucy lyckas hitta boken och läsa upp trollformeln vilket gör det osynliga synligt. 

De får nu träffa Coriakin, ägaren av ön, som berättar om den mörka ön. Det är en ö där 

ondskan som finns kan förvränga alla tankar. För att kunna bryta förtrollningen från den 

mörka ön måste de samla ihop de sju svärden och föra dem till Aslans bord som finns på 

Ramandus ö. Genom att följa den blå stjärnan kommer de att hitta ön. 

På väg mot Ramandus ö åker skeppet in i en storm. Under stormen försöker den mörka ön 

med sin dimma att påverka Lucy och de andra med mardrömmar så att de ska ge upp. 

Besättningen rider ut stormen och lyckas komma fram till ytterligare än ö vilken bara består 

av berg och sten. När de kommer iland på ön passar Eustace på att smita undan för att slippa 

arbeta medan Caspian, Edmund och Lucy själva går iväg för att utforska ön. De hittar en 

grotta som de vill titta närmare på. Nere i grottan hittar de en liten sjö med en guldstaty på 

botten. Det visade sig att allt som rör vid vattnet blir till guld. Guldstatyn i vattnet visar sig 

vara riddare Restimar och de hittar också hans svärd. Eustace hittar däremot en massa guld 

liggandes i en liten dalgång som han genast börjar plockar på sig av. Särskilt en fin armring 

som sitter på ett gammalt skelett blir hans erövring. Under Eustace letande kommer den gröna 

dimman fram genom marken. Caspian och Edmund börjar nu leta efter Eustace och hittar 

hans sönderbrända kläder bland allt guld. De tror att han har gått samma öde till mötes som 
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skelettet de ser vilket visar sig vara riddare Oktesian. De hittar även riddarens svärd bland allt 

guld. Innan de far iväg med båten hör de en drake vråla och sedan kommer draken flygande 

emot dem. Draken visar sig vara Eustace som har blivit förvandlad av den gröna dimman. På 

morgonen ser de den blå stjärnan och de far iväg mot Ramandus ö. 

Då det inte finns någon vind hjälper Eustace till med att dra skeppet framåt och börjar nu bli 

omtyckt av besättningen. När de har gått iland på Ramandus ö ser de Aslans bord. Runt 

bordet finner de också tre riddare som har vuxit ihop med omgivningen. Då riddarna ville 

slåss när de kom fram till bordet förtrollades dem till sömn. Denna förtrollning kommer att 

brytas då allt är återställt. Riddarnas svärd fanns också vid bordet vilket gjorde att de nu hade 

sex svärd. Det sjunde och sista svärdet kommer de att hitta på den mörka ön. 

Skeppet Gryningen med sin besättning seglar mot den femte ön, den mörka ön. När skeppet 

närmar sig ön ser de en mörk dimma med gröna blixtar och oväder som börjar att omringa 

skeppet. Besättningen rustar sig för strid och är redo. Dimman kommer närmare och får 

besättningen ur balans genom att de får höra röster och se personer som inte längre finns i 

livet. Plötsligt hör de en röst som säger till dem att vända om, det visar sig vara den sista 

riddaren och han bär med sig sitt svärd. Eustace som har blivit rädd när de närmade sig den 

mörka dimman har kämpat med sig själv att övervinna rädslan och hjälper nu den sista 

riddaren ombord på skeppet. Med det sista svärdet i sin ägo vänder de skeppet för att ge sig 

tillbaka till ön och häva förbannelsen. Riddaren uppmanar alla ombord att inte tänka på det 

som skrämmer dem mest för då kommer det att gå i uppfyllelse. Edmund tänkte tyvärr på en 

sjöorm som kommer upp ur havet och börjar attackera skeppet. Till deras räddning kommer 

Eustace flygande och en kamp mellan de båda odjuren startar. Den sista riddaren blir rädd för 

Eustace och kastar sitt svärd på honom vilket gör att han flyr bort från mörkret. Med draken 

borta går sjöormen till ny attack mot skeppet. Eustace ligger sedan skadad på en sandstrand 

när Aslan kommer och räddar honom. Aslan låter Eustace bli en vanlig pojke igen och han 

vaknar upp på Ramandus ö med svärdet liggandes bredvid sig. När Eustace lyckas lägga det 

sista svärdet på bordet hävs förbannelsen och mörkret och dimman börjar försvinna. Alla 

människor som mörkret hade tagit återkommer samtidigt som Eustace hittas i havet nedanför 

skeppet Gryningen. 

Mot horisonten ser de ett ljust täcke över havet och de konstaterar att de måste vara nära 

Aslans rike. Caspian, Edmund, Lucy, Eustace och Ripipip tar livbåten över ett hav fyllt med 

näckrosor. Till slut kommer de fram till en sandstrand med en stor våg som växer sig högt upp 

mot himlen. På stranden möter de Aslan som berättar att deras resa är slut. Ripipip som alltid 
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har drömt om att få se Aslans rike ger sig av i sin lilla båt upp över vågen och försvinner bort. 

Lucy inser att detta kommer vara sista gången som de får se Narnia. Aslan öppnar upp en väg 

genom vågen som de går in genom och när de simmar upp till ytan märker de att de har 

kommit tillbaka till Eustace hus i England igen. 

4 ANALYS 

Under analysen kommer tre olika scener ur boken Kung Caspian och skeppet Gryningen att 

jämföras med motsvarande scener ur filmen med samma namn. Varje undertitel namnges med 

bokens kapitel. Därefter presenteras de fem karaktärer som är mest frekventa i båda verken. 

Där får varje undertitel namnet av karaktären.  

4.1  Urval av scener 

I detta avsnitt kommer de utvalda scenerna att presenteras. Först utifrån boken sedan filmen 

och för att till sist avslutas med en komparation verken emellan. Sidangivelser anges utifrån 

händelser/förklaringar i boken samt tidsangivelser var i filmen en händelse utspelar sig. 

4.1.1 Ensliga öarna och Vad Caspian gjorde där 

Boken: 

Besättningen på skeppet Gryningen får syn på de ensliga öarna på sidan 46 i boken. Lewis 

(2016) skildrar Lucys glädje i att återse öarna, hon klappar i händerna när hon talar om de två 

första öarna och uttrycker sin besvikelse när besättningen talar om att de inte ska landstiga 

den första ön, Felimat. Lucy talar längtansfullt om att få gå över de ödsligt gräsbevuxna 

kullarna vilket får Caspian till att vilja gå över ön och det slutar med att Edmond, Ripipip, 

Lucy, Eustace och Caspian sätts iland medan resten av besättningen seglar runt ön med målet 

att hämta upp dem på andra sidan. 

När sällskapet hade passerat den högsta punkten på ön såg de en grupp män längre ner i dalen. 

Lewis (2016) beskriver männen som beväpnade och att de ser icke tilltalande ut, Caspian och 

hans vänner känner obehag när de sätter sig hos dem för att dricka en bägare med dem. 
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Caspian har innan de kommit fram till männen sagt att de inte ska röja sina identiteter. Detta 

får läsaren till att ana att någonting farligt kommer att hända. Männen visar sig vara 

slavhandlare och lyckas avväpna och bakbinda Caspian och hans vänner och för ner dem till 

stranden för att föra dem ombord på sitt skepp. På stranden kommer en ståtlig man till 

undsättning och lyckas köpa Caspian fri. Mannen kallas ”ers nåd” av slavhandlarna och vågar 

att ryta i till dem vilket får läsaren till att tro att mannen inte är tillsammans med 

slavhandlarna utan har goda intentioner. Caspian får följa med den ståtliga mannen medan 

resten av sällskapet tas ombord på slavhandlarnas skepp som sätter segel mot den tredje ön 

Dorn och staden Trånghamn. 

Den ståtliga mannen visar sig vara riddare Bern som Caspian har gett sig ut för att leta efter. 

Bern berättar att han bor på ön Avra tillsammans med sin fru och deras döttrar och lever ett 

gott liv. Caspian övertygar riddare Bern om vem han är och vill genast rädda sina vänner ur 

slavhandlarnas våld men riddaren övertalar Caspian att vara försiktig och de tänker ihop en 

plan till hur de ska rädda Caspians vänner. På sidan 60 och framåt skildrar Lewis (2016) hur 

riddare Bern och Caspian lyckas överrumpla ståthållare Gumpas, en oärlig man som har skött 

de Ensliga öarna illa, och hans män, genom att lura dem att tro att Caspians hela flotta ligger 

utanför ön. Caspian avsätter Gumpas och riddare Bern tar hans post samtidigt som Caspian 

avskaffar slavhandeln. Caspian och hans män tar sig sedan till slavmarknaden och befriar alla 

män och kvinnor och återförenas med sina vänner. Tre veckor senare är Caspian och hans 

vänner åter på väg för att finna nästa försvunna riddare. 

Filmen: 

Scenen när skeppet Gryningen anländer till de Ensliga öarna kommer relativt tidigt i filmen 

(00:15:25). Det är sen eftermiddag och solen är på väg ner, Caspian tittar i kikaren och ser ett 

öde Dorn och Trånghamn. Besättningen anar oråd. Inte en människa syns till. Caspian, 

Edmund, Lucy och Eustace går in till staden medan Ripipip får ansvar att bevaka långbåtarna 

i hamnen tillsammans med några andra ur besättningen. Eustace ser några rädda människor 

som gömmer sig i ett ensligt hus men säger att det är tomt. Sällskapet tar sig in i en kyrka där 

de kan se överstrukna namn i en bok med siffror bakom. Plötsligt ringer kyrkklockorna och 

flera män kommer ner från olika rep i taket. Caspian och hans vänner blir övermannade och 

slås i bojor för att säljas på slavmarknaden dagen efter. 

Tidigt morgonen efter försöker Caspian sparka sig ut genom järndörren som sitter för 

fängelsehålan. En röst säger åt honom att det är lönlöst att försöka, en gammal man med långt 
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grått skägg och hår uppenbarar sig från det inre i fängelsehålan, det visar sig vara riddare 

Bern. Plötsligt hörs ett tumult utanför fängelset, människor blir tillfångatagna och tvingade 

ner i en båt som förs ut i bukten. En grön dimma sveper in från havet, över människorna i 

båten och försvinner lika snabbt som den kom. Människorna är försvunna och ingen vet vart 

de har tagit vägen. Riddare Bern berättar att de sju riddarna hade svurit en ed att hitta 

ursprunget till dimman och förgöra den. Riddarna hade gett sig av men ingen hade kommit 

åter. 

På slavmarknaden blir Lucy såld till en man och Eustace står på tur. Edmond och Caspian blir 

hämtade ur fängelsehålan för att säljas de med. Ett tumult utbryter när Caspians mannar som 

har klätt ut sig tar till strid för att frigöra sina vänner. Scenen avslutas med att Caspian och 

hans besättning vinner striden, Caspian får ett svärd av riddare Bern och besättningen seglar 

vidare (00:27:14). 

Komparation: 

I denna scen märker vi att det finns många skillnader mellan boken och filmen. I boken få vi 

följa med sällskapet när de väljer att gå av på ön Felimat där de träffar på både slavhandlarna 

och riddare Bern som befinner sig på ön. Allt detta sker innan de kommer över till huvudön 

Dorn där resten av scenen utspelar sig. Filmen har däremot valt att lägga hela historien på ön 

Dorn och valt att skapa en mer mystisk känsla över ön med skrämda människor som gömmer 

sig rädda för att bli tillfångatagna och skickade iväg mot den gröna dimman. I boken har ön 

Dorn inte fått samma mörka framtoning utan där ligger fokuset på slavhandeln med 

människor och att denna slavhandel hjälper till att bygga relationer mellan de olika länderna 

som har makten i området. I boken står människorna i centrum för kampen mellan de goda 

och onda medan filmen använder en mystisk dimma (ett mörker) som får representera det 

onda. En annan skillnad är att när Caspian och hans vänner landstiger på ön Dorn i boken så 

står människor och ropar och hyllar sin kung. Filmen har däremot valt att låta 

huvudkaraktärerna själva utforska staden där de inte stöter på några andra människor. En 

annan skillnad är även att inriktningen på berättelsen har visat sig vara annorlunda. I filmen 

får vi nu bekanta oss med mörkret som inte finns med alls i boken då boken bara har fokus på 

att hitta de sju riddarna 
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4.1.2 Eustace äventyr och Hur äventyret slutade 

Boken: 

Besättningen på skeppet Gryningen befinner sig på en okänd ö, de har fyllt på vattenförrådet, 

tvättat av sig i en tjärn och ska nu till att äta middag när Edmund märker att Eustace saknas. 

Eustace smög iväg tidigare för att undvika att hjälpa till och nu har han gått vilse och hamnat i 

en dal med en tjärn framför sig. På väg fram för att dricka vatten får han se att en varelse han 

aldrig sett eller hört talas om förut komma ut ur en grotta. Det var en drake, men den kom 

knappt fram till tjärnen innan den föll ihop död. Plötsligt öppnar sig himlen och ett skyfall 

kommer in över dalen, Eustace blir blöt ända in på kroppen och söker skydd i drakens grotta. 

Där får han se den största av skatter, Eustace stoppar fickorna fulla av diamanter och sätter på 

sig en armring av guld, sedan somnar han på en hög med mynt (Lewis 2016, s.97). Under 

tiden som Eustace sover letar besättningen på skeppet Gryningen överallt efter honom. Mitt i 

natten vaknar Eustace av att det värker så förskräckligt i vänsterarmen, det är armringen som 

har fastnat och orsakat en svullnad. Han ska till att försöka ta bort armringen när han får se en 

draktass sträcka sig fram bredvid sig, Eustace stelnar till av skräck och tror att ytterligare en 

drake finns intill honom innan han inser att det är han själv som har blivit förvandlad till en 

drake. Eustace märker att han kan flyga när han ska ta sig bort från dalen och flyger då ner till 

stranden och landar i närheten av besättningen som ligger och sover. På morgonen vaknar 

besättningen och får se draken liggandes en bit ifrån dem, när de går emot den med dragna 

vapen backar draken undan och tårar rinner på dess kind (Lewis 2016, s.105). Lucy ser 

armringen skära in i drakens framben och springer fram till den för att hjälpa till att få bort 

den men lyckas inte. Då får Caspian syn på de tecken som finns på armringen och utbrister att 

det är riddare Oktesians armring (Lewis 2016, s.108). Först tror sällskapet att draken är 

riddare Oktesian men draken skakar på huvudet. Då märker de att draken förstår deras språk 

och snart därpå listar de ut att draken är Eustace. Flera dagar passerade utan att Eustace blev 

en pojke igen, besättningen pratade om vad de skulle göra med honom och då insåg Eustace 

att han inte hade varit snäll och trevlig mot de andra utan att han hade vart ganska hemsk. 

Eustace hjälpte till så gott han kunde. Han kom med proviant till de andra i form av 

bergsgetter. Han tände lägerelden med sin andedräkt. Han var en värmekälla om kalla nätter 

åt de andra. Han tog en del med på flygturer och han ordnade en ny mast till skeppet genom 

att dra upp en jättefura. En tidig morgon efter ungefär en vecka vaknar Edmund och ser någon 

främling som rör sig mellan buskarna och när han smyger efter visar det sig vara Eustace 

tillbaka som pojke igen (Lewis 2016, s.113). Han hade vaknat på natten av att ett lejon 
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pratade med honom och hade hjälpt honom ur drakskinnet. Några dagar senare seglade 

skeppet vidare, ön fick namnet Drakön. 

Filmen: 

Skeppet Gryningen och dess besättning har fått syn på en till synes öde ö, de går iland för att 

fylla på förråden av mat och vatten. Eustace smiter iväg från de andra när de kommer i land 

(00:53:45). Edmund, Caspian och Lucy ger sig ut och letar efter ledtrådar efter de försvunna 

riddarna och hittar snart en grotta som de tar sig ner i. De finner en vattenkälla och där i ser de 

en guldstaty. Det visar sig vara riddare Restimar som de misstänker ha ramlat i källan. Hans 

svärd finner de också i vattnet och lyckas få upp. Allt som nuddar vid vattnet förvandlas till 

guld och Edmond blir som förvandlad och tänker på hur rik och mäktig han kan bli med hjälp 

av källan. Caspian säger att marken är hans och en dispyt utbryter med en svärdskamp innan 

Lucy avbryter det hela och alla tre tar sig därifrån. 

Eustace ramlar ner i en ravin full av guld (00:58:36) och han blir som förbytt. Han plockar på 

sig så mycket guld han kan bära och tar till och med en guldring från ett skelett och sätter på 

sin egen arm. En grön dimma smyger fram mellan allt guld men försvinner lika fort som den 

kom. Edmond, Caspian och Lucy är tillbaka på stranden där resten av besättningen fyller 

båtarna med provianten de har funnit men Eustace saknas. Caspian och Edmond ger sig ut och 

letar efter honom medan resten av besättningen tar sig tillbaka till skeppet. Caspian och 

Edmond hittar ravinen fylld med guld, de hittar även Eustace ena sko, hans brända kläder och 

hans dagbok. De ser ett skelett efter en människa, det är riddare Oktesian och bredvid hittar de 

hans svärd som de tar med sig. 

Tillbaka på skeppet hör besättningen ett högt ljud, ett skrik från en drake, besättningen gör sig 

redo för strid och beväpnar sig (01:02:24). En drake kommer flygande, skriker högt och sätter 

sig på masten. Besättningen skjuter pilar mot den och draken flyger iväg igen in mot ön. 

Caspian och Edmond är på väg tillbaka till stranden när draken kommer flygande och fångar 

upp Edmond med sina klor och flyger iväg. Draken tar med Edmond över ett berg och visar 

upp en text skriven med eld: I am Eustace (01:04:21). 

Tillbaka på stranden igen befinner sig Edmond, Caspian, Lucy, Ripipip och delar av 

besättningen tillsammans med draken som nu alla vet är Eustace. Armringen sitter åt på 

Eustace framben och Lucy hjälper till att ta bort den. De spenderar natten på stranden för att 

fundera hur de ska göra härnäst, Eustace är ledsen och Ripipip tröstar honom genom att hålla 
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honom sällskap och berätta om sina äventyr. På morgonen när de vaknar ser de den blå 

stjärnan på himlen, skeppet seglar efter den och Eustace flyger bredvid skeppet (01:09:07). 

Komparation: 

Scenerna skiljer sig åt en hel del. I filmen finns det efter landstigningen en scen där Caspian, 

Edmund och Lucy beger sig iväg på egen hand vilket leder till att de hittar en riddare. Denna 

del står i ett annat kapitel i boken. Eustace resa på ön har i både bok och film ett liknande 

händelseförlopp. De landstiger på en karg ö och Eustace går iväg på egen hand. På något sätt 

lyckas han att förvandlas till en drake och de andra listar ut att det är Eustace och försöker 

hjälpa honom. Även fast händelseförloppet är lika finns det flera stora skillnader mellan bok 

och film i denna scen. I boken fastnar Eustace i en dalgång och blir tvungen att gömma sig i 

en grotta medan filmen har valt att visa på Eustace girighet och där det är guldet som lockar 

honom. Men den största skillnaden som också har stor betydelse för hur bok och film har 

adapterats är att i boken blir Eustace förvandlad till pojke igen innan de lämnar ön. I filmen 

har de istället valt att Eustace ska fortsätta vara drake.  

4.1.3 Rösternas ö och Trollkarlens bok 

Boken: 

Scenen börjar på sidan 138, Lewis (2016) målar upp en lugn och vacker ö med välklippta träd 

och buskar, gräsmattan är perfekt klippt och det finns inte ogräs någonstans. Ett vackert 

tvåvåningshus uppenbarar sig när sällskapet från skeppet Gryningen kommer fram till ett par 

öppna grindar. Lucy kommer på efterkälken och hör ett samtal mellan några personer som 

hon inte kan se. Personerna säger att de ska ta Lucy och hennes vänner till fånga när de ska ta 

sig tillbaka till båten. Lucy skyndar efter sina vänner och berättar vad hon har hört. De 

bestämmer att de ska ta sig tillbaka till stranden och övermanna personerna som Lucy hade 

hört tala men när de kommer dit ser de ingen alls. Plötsligt blir de omringade av osynliga 

personer, de säger att de är över 50 krigare och att alla är beväpnade. Om flickan (Lucy) 

hjälper dem med att häva en förtrollning kommer de att låta alla gå fria annars kommer de att 

döda alla. Självklart så hjälper Lucy de osynliga varelserna. 

Efter att Lucy och hennes vänner har blivit serverad en ståtlig middag och fått sova ut tar 

Lucy sig an uppdraget att gå upp på övervåningen i huset och för att häva förtrollningen. För 

att ta sig till trollkarlens rum måste Lucy passera många stängda dörrar med konstiga tecken 
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och otäcka masker sittandes på väggarna. Väl framme i trollkarlens rum som bestod av böcker 

från golv till tak i alla storlekar hittar hon Förtrollningarnas bok liggandes på ett 

biblioteksbord och Lucy börjar sakta bläddra i den för att hitta rätt besvärjelse. Boken var 

vackert utformad med handskrivna sidor och bilder som tycktes bli levande och vissa 

besvärjelser lockade henne mer än andra att läsa upp som till exempel ”En besvärjelse för att 

skaffa sig ovansklig skönhet” (Lewis 2016, s.160) och en besvärjelse för att se vad ens vänner 

tycker om en (Lewis 2016, s.161). Till slut hittar Lucy rätt formel: ”En besvärjelse för att göra 

dolda ting synliga” (Lewis 2016, s.164) och innan hon läser den högt övar hon tyst för sig 

själv. När hon har yttrat orden högt märker hon att trollformeln har verkat, sidan i 

Förtrollningarnas bok fylls med figurer som inte tidigare funnits där och mer färg kommer till. 

Lucy hör att någon går ute i korridoren och hon vänder sig om för att se vem eller vad det är 

och blir glatt överraskad när hon får se Aslan. 

Filmen: 

Den här scenen börjar ungefär 30 minuter in i filmen (00:32:31) med att Caspian tittar på en 

grön ö som ser obebodd ut genom en kikare och bestämmer att de ska övernatta på stranden 

för att utforska den dagen efter. På natten när besättningen ligger och sover hör man att någon 

kommer och man ser jättestora fotavtryck i sanden. Osynliga varelser stannar vid Lucy och 

konstaterar att hon är en flicka och att hon tycks kunna läsa då hon har en bok bredvid sig. De 

tar henne med sig och berättar att de är ruskiga hemska monster som hon skulle bli jätterädd 

för om hon fick se dem. Om hon inte gör som de säger kommer det att sluta med döden för 

hennes vänner. De vill att hon ska gå in i Förtryckarens hus och på övervåningen ska hon hitta 

Förtrollningarnas bok och läsa formeln som gör allt det osedda sett. 

Morgonen efter märker Edmund att Lucy saknas och besättningen ser alla fotavtryck i sanden, 

de ger sig ut för att hitta Lucy. Samtidigt i Förtryckarens hus hittar Lucy Förtrollningarnas 

bok. Hon bläddrar i den och läser en formel som gör att det börjar snöa, när hon blåser bort 

snöflingorna från sidorna kommer hon längre fram i boken och ser en formel om hur man blir 

vacker. Lucy rycker ut sidan och samtidigt hörs ett högt rytande och Aslans röst som säger 

Lucys namn. En grön dimma kommer ur boken och försvinner lika fort, Lucy hittar rätt 

formel och läser upp den högt. Samtidigt befinner sig besättningen på skeppet Gryningen 

utanför det osynliga huset och blir attackerade med spjut när de letar efter Lucy. Enfotade 

varelser börja synas som har omringat besättningen, huset börjar komma fram och snart 

kommer Förtryckaren, som heter Coriarkin, tillsammans med Lucy fram till dem. Varelserna 

är studsfotingar och hoppar iväg när Coriarkin kommer nära dem. Coriarkin berättar för Lucy 
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och hennes vänner om en ondska som finns bakom dimman, på den mörka ön. Där blir de 

ondaste drömmar till verklighet, för att besegra denna ondska måste de hitta de sex försvunna 

svärden från de saknade riddarna, följa den blå stjärnan till Ramandus ö där de ska lägga alla 

sju svärd på Aslans bord (00:45:27). 

Komparation: 

I både boken och filmen landstiger besättningen ön på eftermiddagen närmare kvällen till, 

men när de i boken väljer att se sig omkring redan på en gång har filmen valt att vänta med 

det till dagen efter. I boken blir Lucy tvingad till att bryta förtrollningen av de osynliga 

studsfotingarna när hennes vänner står bredvid och tittar på men i filmen blir hon bortrövad 

medan alla sover. En annan skillnad är att i boken får Lucy leta efter Förtrollningarnas bok i 

dagsljus men i filmen är det under natten. Förtryckarens hus är fullt synligt i boken medan i 

filmen var även det osynligt. När Lucy ska ta sig till Förtrollningarnas bok har Lewis (2016) 

målat upp en skrämmande interiör med en lång hall och kusliga tecken och masker på 

väggarna, i filmen får man inte se det utan Lucy befinner sig i biblioteket rätt snart efter att 

hon gått in i huset. En likhet är däremot hur Förtrollningarnas bok är gestaltad, i båda 

medierna är boken vacker med handskrivna sidor och vackra bilder som blir levande om man 

tittar ordentligt. Formeln som handlar om att bli vacker förekommer i både filmen som i 

boken men den formel som hon läser innan hon läser den rätta formeln om att göra osynliga 

ting synliga skiljer sig åt. Aslan synliggörs i boken direkt när förtrollningen är bruten men i 

filmen är det Förtryckaren Coriarkin som materialiseras. I filmen förekommer en dimma som 

inte alls finns med i boken och likaså jakten på riddarnas svärd. 

4.2 Karaktärer 

Nedan följer en presentation av de fem karaktärer som förekommer mest frekvent i Kung 

Caspian och skeppet Gryningen. Under varje karaktärsnamn kommer karaktären att 

presenteras först utifrån boken, därefter utifrån filmen för att sedan avsluta med en 

komparation utifrån båda verken. Sidangivelser anges utifrån händelser/förklaringar i boken 

samt tidsangivelser var i filmen en händelse utspelar sig. 



23 

4.2.1 Eustace 

Boken 

I boken beskrivs Eustace Clarence Scrubb som en liten pojke utan några vänner och att han 

tycker om att läsa böcker. Hur han ser ut framkommer inte i boken. Eustace är en dynamisk 

och rund karaktär i Kung Caspian och skeppet Gryningen och han är även protagonisten i 

boken. I början av berättelsen beskrivs Eustace som en opålitlig och elak person. Den elaka 

karaktären framkommer tydligt i början då han inte tänker på någon annan än sig själv. Han 

gillar till exempel skalbaggar om de är döda så att han kan sätta upp dem på en tavla. Samt att 

han gillar när hans kusiner hälsar på för då har han möjlighet att få spela översittare (Lewis 

2016, s.13-14). Detta beskrivs också när Eustace för första gången kommer till Narnia. Han 

hamnar ombord på skeppet Gryningen där han gnäller och tycker synd om sig själv. Alla 

andra i besättningen är elaka mot honom och allting runt Eustace är fel. Det är ingen som 

förstår hur svårt han har det i den här konstiga världen (Lewis 2016, s.40-41). Den stora 

förändringen sker då Eustace tack vare sin självömkan ger sig iväg på egen hand för att slippa 

hjälpa till och jobba. På den vandringen blir han förvandlad till en drake och inser nu att han 

inte kommer att kunna vara tillsammans med människorna igen. Under den tiden förstår 

Eustace att de andra inte alls hade varit elaka mot honom och att han kanske inte heller hade 

varit så snäll mot dem (Lewis 2016, s.100). Som drake börjar nu Eustace att hjälpa till och 

alla tycker att han nu har börjat att bli trevligare. Att vara omtyckt och att tycka om andra blev 

en ny upplevelse för Eustace. Den nya insikten gör att Eustace blir förvandlad till pojke igen 

med hjälp av Aslan. För att bli pojke igen behöver Eustace ta av sig skinnet på kroppen. Han 

behöver ta bort flera lager skinn innan han blir förvandlad till en pojke igen (Lewis 2016, 

s.118). 

Filmen 

I filmen är Eustace protagonisten, han är en dynamisk och rund karaktär. Från början visar 

filmen upp Eustace elaka egenskaper som när han gnäller om att hans kusiner är på besök och 

helst vill nåla upp dem på väggen (00.02.50). Eller när Eustace för första gången har kommit 

ombord på skeppet Gryningen och påstår att han har blivit kidnappad. Han försöker skydda 

sig själv genom att påstå att allt är alla andras fel och att han själv är bättre än dem (00.15.00). 

Vi får också se Eustace själviska sida när han under ett bråk med ett gäng onda människor 

försöker smita undan från de andra beroende på att han egentligen är feg (00.25.05). Detta 

beteende att smita undan återkommer i filmen som när de går i land på en ö för att leta efter 
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mat och vatten. Caspian, Edmond och Lucy ger sig iväg för att söka efter de försvunna 

riddarna medan Eustace ska hjälpa besättningen att samla mat och vatten. Eustace ser sin 

chans och smiter återigen undan (00.53.40). Denna gång leder hans girighet till att han blir 

förvandlad till en drake (00.58.10). Under sin tid som drake inser Eustace att de andra 

personerna omkring honom egentligen inte är så dumma utan att det kanske är han själv som 

har betett sig illa. Vi får nu se en stor förändring i hans karaktär. Eustace blir mer omtänksam 

och börjar hjälpa till som att till exempel dra båten när de inte har någon vind. (01.07.17 och 

01.10.17). Istället för att rymma undan som han gjort tidigare stannar han och slåss för sina 

vänner mot en stor sjöorm. Mot slutet får Eustace även rollen som hjälte då det är han som 

lyckas lägga det sista svärdet på bordet och bryta förbannelsen som ligger över Narnia 

(01.31.12). 

Likheter och skillnader 

I både boken och filmen är Eustace en dynamisk och rund karaktär. Då hans utseende inte 

beskrivs i boken finns ingenting att jämföras med men karaktärsdragen är liknande i båda 

verken. Att Eustace från början är elak och egoistisk framkommer tydligt, dels i boken men 

även i filmen. Han är gärna en översittare och speciellt för sina kusiner Edmond och Lucy, 

han tycker inte om dem men det ändras under berättelsens gång och tillslut så blir Eustace en 

sympatisk karaktär. 

4.2.2 Lucy 

Boken 

I Lewis bok skildras Lucy som en sanningsenlig, omhuldande och omtänksam karaktär. 

Hennes utseende beskrivs inte i boken. Lucy framstår alltid som en snäll och hjälpsam person 

och månar alltid om att andra ska ha det bra. Detta visas tydligt som när Eustace blir sjösjuk 

och Lucy använder sin magiska dryck till att få honom att må bättre (Lewis 2016, s.37). Eller 

när Lucy erbjuder sig att dela sin vattenranson med Eustace ombord på skeppet Gryningen 

efter den stora stormen då stora delar av deras förråd försvann (Lewis 2016, s.81). Hon 

framstår även som en modig person vilket visas då Lucy blir tvungen att gå in till trollkarlens 

hus för att häva förtrollningen så att studsfotingarna blir synliga igen. Enligt studsfotingarna 

är trollkarlen en farlig och elak person som de inte själva vågar närma sig. Lucy trotsar ändå 

faran och ger sig iväg själv för att lösa uppgiften (Lewis 2016, s.152-166). Lucy är en platt 
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och statisk karaktär som inte förändras någonting under bokens gång, hennes karaktär i boken 

är en biroll. 

Filmen 

I filmen Kung Caspian och skeppet Gryningen har Lucy brunt hår som når ner till skuldrorna, 

fräknar och grå ögonfärg. Hennes utseende framställs som barnsligt till en början av filmen, 

hon har diadem i håret eller en tofs på sidan av huvudet. Kläderna är intetsägande, kjolen går 

ner till under knäna, blusen knäppt ända upp och koftan likaså, till det ett par lågskor.  

Någonting som återkommer flera gånger under filmens gång är Lucys medvetande kring sitt 

utseende. I början av filmen ser hon en ung soldat som flörtar med en ung vacker kvinna, 

kvinnan tar en hårslinga och för den bakom öronen. Lucy härmar gesten (00:02:19) och blir 

generad när Edmund frågar vad hon gör. Lite senare efter att Lucy har läst ett brev från 

storasyster Susan som Lucy ser upp till och önskar se ut som, ställer Lucy sig vid en spegel. 

Lucy frågar Edmund om hon inte liknar Susan lite grann (00:04:27). En bit in i filmen är Lucy 

i Förtryckarens hus för att läsa en trollformel och hittar en formel ”En osviklig ramsa om du 

vill bli så skön till det yttre som inuti” som hon rycker ur formelsamlingen (00:38:40), vilken 

hon även läser och förvandlas till Susan en kort stund (00:48:11). I slutet av filmen kan man 

se en mognad hos Lucy som inte fanns där i början av filmen, en insikt i att det som betyder 

någonting är det som är på insidan istället för det ytliga. 

Lucy är en modig flicka, hon tvekar inte att hjälpa till att försvara Edmund och Caspian mot 

slavhandlarna (00:19:24) eller att gå in i Förtryckarens hus för att häva en förtrollning mot 

studsfotingarna för att rädda livet på sina vänner (00:32:59). Hon blir även presenterad för 

skeppets mannar som ”Lucy den modiga” av Caspian (00:09:21). Lucy följer med på alla 

äventyr i filmen, även om det kan förekomma viss tvekan så deltar hon till fullo. 

Att Lucy är en godhjärtad person får tittarna också se i filmen. Hon frågar hur Eustace mår 

trots att han är otrevlig och sur (00:14:33), hon tar hand om den lilla flickan Gael som har 

smugit sig ombord på skeppet Gryningen för att leta rätt på sin mamma (00:31:20). Hon 

hjälper studsfotingarna att återgå till synliga varelser eftersom de själva inte kan häva 

förtrollningen då de inte kan läsa (00:41:00). Lucys karaktär är platt och till viss del även 

etiskt dynamisk då hon kommer till insikt att utseendet inte betyder allt, även i filmen har hon 

en biroll. 

Likheter och skillnader 
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I både boken och filmen positioneras Lucy som snäll och godhjärtad men också modig. Att 

hon vill vara vacker framkommer mer i filmen än i boken. Hennes mod framkommer mer i 

filmen då man som tittare får se henne delta i striderna som förekommer och likaså att hon 

hjälper till ombord på skeppet trots att det stormar. Hennes omtänksamhet var mer tydlig i 

boken då hon flera gånger var brydd över Eustace men även över Ripipip, detta framkom inte 

i filmen. 

Sammanfattningsvis är Lucys karaktär mer omfattande i boken, trots att hennes utseende inte 

beskrivs så gör egenskaperna hon besitter henne vacker och som läsare får man en tilltalande 

känsla till hennes karaktär, man tycker om henne. I filmen framställs hon som mer ytlig just 

för att det vackra framhävs så tydligt. I båda verken är Lucy en platt karaktär. I boken är hon 

en statisk karaktär för att sedan i filmen vara etiskt dynamisk, där är den största skillnaden. 

4.2.3 Edmund 

Boken 

Edmund är en biroll, han är en platt och statisk karaktär i boken Kung Caspian och skeppet 

Gryningen. Han är en äventyrslysten yngling, detta framkommer speciellt när han uttrycker 

sin besvikelse över att bara få vara ute till havs i 14 dagar (Lewis 2016, s.72). Men även att 

han är en person som tror på rättvisa, vilket synliggörs när han nekar Lucy att dela sin 

vattenranson med Eustace då hon behöver vätska likaväl som någon annan (Lewis 2016, 

s.81). Han är omtänksam, som när han varnar sina vänner från att komma för nära sjön som 

förvandlar allt till guld (Lewis 2016, s.133). Edmunds utseende beskrivs inte i den här boken. 

Filmen 

Att Edmund är äventyrslysten framkommer tidigt i filmen när han försöker ta värvning till 

armén trots att han är minderårig (00:01:47) eller hans lycka över att befinna sig i Narnia igen 

och få följa med på skeppet Gryningen (00:07:52). Det synliggörs även när Edmund erbjuder 

sig att först gå ner i en okänd grotta (00:54:14). Mod är också en egenskap som framkommer i 

filmen. Edmund tvekar inte att bistå sina vänner när de ska försvara sig mot ondsinta 

slavhandlare (00:19:29) eller när ett sjöodjur försöker förgöra skeppet Gryningen med alla 

dess passagerare (01:27:52). 
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Edmund har i filmen brunt hår, är smalt byggd med breda axlar och gissningsvis i sena 

tonåren. Precis som i boken är Edmunds karaktär platt och statisk och han har en biroll, vilket 

han även har i filmen. 

Likheter och skillnader 

I både boken och filmen Kung Caspian och skeppet Gryningen är Edmund en statisk och platt 

karaktär. Äventyrslusten och modet är de karaktärsdrag som framkommer främst i filmen, i 

boken är han mer en karaktär i bakgrunden och inte lika framträdande som i filmen. I boken 

tappar Edmond tålamodet med Eustace flera gånger när han klagar och gnäller än vad han gör 

i filmen. Fast Edmond visar istället med miner och kroppsgester vad han tycker om Eustace i 

filmen, dessa är för tittaren lätta att tyda. Edmonds positionering i båda verken är att han är 

modig och någon man kan lita på.  

4.2.4 Caspian 

Boken 

I boken av Lewis beskrivs Caspian som ljushårig och att han är lite äldre än Lucy. Det är det 

enda man som läsare får veta om hur Caspian ser ut. Han är kung av Narnia och han skildras 

som en modig yngling då han dyker ner i havet från skeppet Gryningen för att rädda några 

främlingar som sedan visas vara Lucy, Edmond och Eustace (Lewis 2016, s.20). Caspian 

framställs även som en rättvisans man då han avskaffar slavhandel i hela riket och friar alla 

slavar på en slavauktion (Lewis 2016, s.70) och likaså när han ordnar skallgång och deltar 

själv i letandet efter Eustaces försvinnande trots att stora delar av besättningen hellre skulle 

lämna honom kvar (Lewis 2016, s.103). Caspian är en platt och statisk karaktär som inte 

förändras under bokens gång. Han har en biroll i boken. 

Filmen 

I filmen är Caspian en brunhårig ung man med lätt skäggväxt, tilltalande yttre och stolt 

hållning. Han är en rättvis och god ledare som innehar stort mod. Detta synliggörs när han 

dyker ner i havet från skeppet Gryningen för att rädda livet på Lucy, Edmond och Eustace 

(00:06:53) eller när Caspian räddar livet på Edmund från sjöodjuret (01:29:05). Han tvekar 

inte att bistå sina vänner under äventyrets gång. Han lovar även folket i Trånghamn att finna 

de saknade öborna (00:27:09) vilket han lyckas med (01:32:54). När Lucy försvinner är han 

snabb att leta efter henne (00:36:41) och likaså när Eustace är förvandlad till drake vägrar han 
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att lämna honom kvar (01:05:48). Caspian håller vad han lovar och han är mån om sina 

vänner och folket i sitt kungarike. Även i filmen är Caspian en biroll, han är en statisk 

karaktär då han inte genomgår någon förändring. Han upplevs också platt då han är 

förutsägbar och inte har ett flertal egenskaper. 

Likheter och skillnader 

Caspians karaktär är förutsägbar och ändras inte under berättelsens gång, han är kung av 

Narnia och agerar därefter. I både boken och filmen är han en modig karaktär som anser att 

rättvisa måste prioriteras och att alla människor och djurs lika värde har betydelse. Han värnar 

om sina vänner och sitt folk. Skillnaden som uppenbarade sig var hans utseende jämfört 

mellan boken och filmen. I boken beskrivs han som ljushårig medan han i filmen är 

mörkhårig. Men till karaktärsdragen har både boken och filmen fått en liknande bild av 

honom. 

4.2.5 Ripipip 

Boken 

Ripipip är en mus som går på bakbenen, han är tre decimeter lång och han är nästan svart i 

pälsen i boken av Lewis (Lewis 2016, s.24-25). Han beskrivs som den tappraste av alla 

talande djuren i Narnia (Lewis 2016, s.25). Han är snabbtänkt, som när han kommer på hur 

skeppet Gryningen ska räddas från Sjöormen (Lewis 2016, s.126) och klok, som när han inser 

att Lucy har rätt när studsfotingarna hotar att skära alla i småbitar (Lewis 2016, s.150-151). 

Han är äventyrslusten, vilket beskrivs när besättningen inte vill segla genom ett mörker men 

Ripipip övertalar dem till att målet med resan är ett äventyr (Lewis 2016, s.184) eller när han 

sitter vid det förtrollade bordet under en natt (Lewis 2016, s.200). Ripipip är i boken en statisk 

och platt karaktär som är förutsägbar, han innehar en biroll i berättelsen. 

Filmen 

I filmen Kung Caspian och skeppet Gryningen är Ripipip en pratsam mus, ständigt redo för 

strid. Han är ljusbrun i pälsen, bär alltid med sig sitt svärd i sitt bälte och har en röd fjäder 

runt ena örat. Han är kvicktänkt och har alltid svar på tal. Ripipip når upp till halva låret på de 

flesta mannar ombord på skeppet Gryningen. Han är alltid artig och väldigt rojalistisk.  
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Första gången Ripipip dyker upp i filmen är när Lucy, Edmond och Eustace har blivit 

livräddade ur havet och kommit ombord på skeppet Gryningen. Eustace har fått ner vatten i 

lungorna och Ripipip utför hjärtlungräddning (00:08:34). Detta tas inte emot med öppna 

armar av Eustace som blir hysterisk av att en talande mus försöker klösa honom i ansiktet som 

han uttrycker sig. Mod är någonting som Ripipip besitter, han går helhjärtat in för äventyr och 

påpekar gärna att det inte är någon ära i att undvika äventyr (00:16:35) likaså övertalar han 

Eustace när han är förvandlad till en drake att flyga in i dimman som skrämmer honom 

(01:19:02). Äventyren följer varandra och i slutet av filmen får Ripipip göra ett sista äventyr 

men denna gång alldeles själv, han paddlar mot Aslans rike i en liten båt med vetskapen om 

att han aldrig kan återvända till sina vänner igen (01:40:15). Ripipip är en statisk och platt 

karaktär i filmen som innehar en biroll. 

Likheter och skillnader 

Skillnaden som är mest påtaglig av Ripipip mellan boken och filmen Kung Caspian och 

skeppet Gryningen är hans utseende. I boken är han nästan svart i pälsen och tre decimeter 

lång medan han i filmen är ljusbrun i pälsen och något längre. Annars finns likheten av 

Ripipips äventyrslystnad och mod både i boken och i filmen, det är det som kännetecknar 

honom över lag. Han är en riktigt modig krigare trots sin ringa kroppsbyggnad och han blir 

riktigt förnärmad när han inte får delta i arbetet ombord på skeppet vid ett tillfälle just på 

grund av hans storlek. I båda verken är Ripipip en platt och statisk karaktär och som både 

läsare och betraktare kan man förutspå hans framfart och handlande. 

5 DISKUSSION 

Under diskussionen kommer resultatet att diskuteras samt hur studien kan användas i den 

pedagogiska verksamheten. 

5.1 Resultatdiskussion 

Redan från början märks det att adaptionen från bok till film har vissa skillnader. Den första 

skillnaden kommer redan i scenen när barnen sitter i sitt rum innan de kommer till Narnia. I 

boken kommer barnen till Narnia genom att gå in i tavlan och svepas med av en våg medan 
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filmen låter fylla upp rummet med vatten från tavlan vilket sedan leder till Narnia. Små 

skillnader som ändå visar på att filmskaparen har haft en annan syn än författaren av hur 

filmen ska gestaltas. Även om det är skillnader mellan bok och film finns det några likheter. 

Som grund kärnan i berättelsen där kung Caspian letar efter de sju riddarna vilket är den röda 

tråden i båda medierna. Hur berättelsen sen förs vidare skiljer sig markant från boken till 

filmen. I boken följer vi med Caspian på hans jakt efter de sju riddarna. På vägen stannar de 

till vid olika öar där de stöter på flera hinder som de måste klara av innan de kan ta sig vidare 

till nästa ö. I filmen har fokuset istället hamnat på en ondska (dimma) som endast kan 

förgöras med hjälp av de sju riddarnas svärd. Denna förändring har även gjort att 

filmskaparen har valt att ändra på ordningen som Caspian kommer fram till de olika öarna. 

Väl på öarna är skillnaderna mellan bok och film inte så stora även om ordningen på när de 

kommer dit skiljer sig markant åt. 

En annan stor skillnad är hur filmen har valt att använda sig av Eustace som drake. I boken får 

Eustace endast vara drake under en kort period medan de är på kvar på ön. Filmen däremot 

har låtit Eustace vara drake i stort sett ända fram till slutet. Draken och Eustace får en 

avgörande roll i filmens slut vilket avviker helt ifrån boken. Eustace roll som drake i boken är 

endast en kort del som får Eustace att tänka på hur han är som människa och där börjar en 

förändring. 

Slutet av boken och filmen har också vissa skillnader som dock inte är så stora. Boken visar 

upp vågen som finns framför Aslans rike innan barnen ger sig ut på en kortare promenad där 

de får träffa Aslan. Som därefter skickar tillbaka dem till den verkliga världen. Filmen visar 

också upp vågen men där barnen får träffa Aslan direkt och han visar vägen hem som går 

genom vågen. Skillnader som är små men återigen visar på att författaren och filmskaparen 

kan ha olika visioner för hur deras medier ska förstås.  

Temat för både boken och filmen är en resa, ett äventyr. I filmen är även det explicita temat 

att det goda vinner över det onda. Det finns några implicita teman så som att man kan 

förändras till det bättre och då är det Eustace resa jag främst tänker på, att från en elak och 

gnällig pojke så kommer han till insikt och bättrar sig och blir trevlig. Ett annat underförstått 

tema är att vara nöjd med den man är och då tänker jag på Lucy och hennes strävan efter att få 

vara lika vacker som sin syster Susan. Hon upptäcker sitt eget värde och att hon är fin som 

hon är. 
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5.2 I den pedagogiska verksamheten 

Att använda boken Kung Caspian och skeppet Gryningen i svenska undervisningen för att 

eleverna ska få läsa en text från en annan tidsperiod kan mycket väl fungera. Boken är lättläst, 

har relativt korta kapitel och är spännande vilket borde bibehålla elevernas intresse vid 

läsningen. Filmen går också den att använda i undervisningen men i mitt tycke då tillsammans 

med boken så att eleverna kan få jämföra de olika medierna. Filmen är godkänd för barn från 

sju år men den innehåller en del otäcka scener så att använda den i åk 4 till 6 verkar fullt 

rimligt.  

I inledningen av denna studie uppmärksammade jag det inflytandet som digitala verktyg har 

idag på att en del elever kan tycka att läsa en bok är föråldrat och att se filmen går fortare. Att 

använda först boken och sedan filmen i undervisningen skulle kunna påtala skillnaderna men 

också likheterna för eleverna mellan de olika medierna. Det skulle vara ett bra underlag för 

diskussion i klassrummet med att belysa fördelar respektive nackdelar mellan filmen och 

boken men även hur karaktärerna gestaltas i dem. Genom att använda boken och filmen skulle 

delar av kunskapskraven för åk 6 kunna uppfyllas dels skriftligt men också muntligt.  
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