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Abstract 

Daniel Lagré (2017). Äventyrsberättelser, hundra år senare: En komparativ analys av Frida 

Nilssons Ishavspirater och Robert Louis Stevensons Skattkammarön. Självständigt arbete, 

Svenska, inriktning 4-6, avancerad nivå, 15 högskolepoäng. Institutionen för humaniora, 

utbildnings och samhällsvetenskap. 

 

Uppsatsen behandlar äventyrsromanerna Skattkammarön av Robert Louis Stevenson och 

Ishavspirater av Frida Nilsson. Två böcker skrivna för barn, med mer än 100 år mellan 

publiceringsåren. Syftet med uppsatsen är att undersöka likheter och skillnader mellan 

böckernas handlingsförlopp, miljö, karaktärs- och personbeskrivningar samt genre. Syftet är 

även att undersöka på om metoden för denna uppsats passar för undervisning i grundskolan. 

Metoden som används är en komparativ analysmetod för att undersöka likheter och skillnader. 

Analysen visar att det finns många likheter i böckerna och att de båda är skrivna som typiska 

äventyrsromaner. Resultatet visar även på signifikanta skillnader i karaktärsbeskrivningar, 

detaljrikedom i miljöbeskrivningar och två olika typer av antagonister. Resultatet visar att 

metoden kan ses som lyckad för undervisning i grundskolan. Didaktiska aspekter diskuteras 

även.  

Nyckelord: Komparation, undervisning, äventyrsroman, Skattkammarön, Ishavspirater 
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1. Inledning 

Ämnet svenska i grundskolan syftar bland annat till att elever ska få möta skönlitteratur från 

olika tider och delar av världen. Detta i syfte att utveckla sin förmåga att läsa och analysera 

skönlitteratur (Skolverket, 2011, s 247). Lärares förståelse och erfarenhet av hur 

skönlitteraturen har utvecklats genom tiden kan då ses som en framgångsfaktor för att elever 

får arbeta med relevant litteratur som syftar till att utveckla deras förmåga. En komparation 

mellan två böcker inom samma genre skulle därför vara intressant för att analysera 

framställningsformer och jämföra litteratur från olika tider. 

Lena Kåreland (2015) beskriver Skattkammarön av Robert Louis Stevenson som en klassiker 

i genren äventyrsromaner när det kommer till sjöäventyr och skattsökande (s. 30). Det är en 

historia om en pojkes äventyr ut i det okända. En roman som publicerades i slutet av 1800-

talet och var debutboken för den kända författaren. Boken var, enligt Stevenson själv, skriven 

för pojkar men blev snabbt lika populär hos den äldre publiken (Stevenson, 2005, s. 4). Mer 

än 100 år senare publicerades äventyrsromanen Ishavspirater (2015) av Frida Nilsson. Ett 

äventyr om en ung flickas äventyr ut i det okända. Det är en äventyrsroman med många 

likheter med klassikern som Robert Louis Stevenson skrev. På ytan en liknande berättelse 

inom samma genre men som också omfattar betydande skillnader. 

Jag intresserar mig för att göra en komparation mellan två äventyrsromaner från olika tider 

och delar av världen i syfte att analysera och jämföra utifrån kategorier som grundar sig i 

följande centrala innehåll för årkurs 4–6:  

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och 

tillbakablickar, miljö och personbeskrivningar samt dialoger (Skolverket. s 250). 

Jag avser att pröva en komparation mellan två liknande berättelser för att testa om det är en 

metod som kan ge kunskap och erfarenhet om typisk uppbyggnad, miljö- och 

personbeskrivningar. Denna komparativa studie ämnar därför att titta på skillnader och 

likheter mellan två böcker inom samma genre, för att sedan diskutera lärdomar och 

erfarenheter med den valda metodens styrkor till att främja den utvalda delen av det 

läroplanen behandlar angående berättande texter.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att jämföra likheter och skillnader mellan två äventyrsromaner. Jag avser 

också att undersöka huruvida metoden komparation är användbar för undervisning i 

grundskolan. 

• Hur liknar och skiljer sig de båda böckerna åt vad gäller genre, 

karaktärsbeskrivningar, miljöbeskrivningar och händelseförlopp? 

• Kan komparation som metod användas i undervisningen för elever i grundskolan, i 

syfte att upptäcka likheter och skillnader mellan typisk uppbyggnad, miljö- och 

karaktärsbeskrivningar? 

1.2  Disposition 

Först i uppsatsen kommer inledning och frågeställningar. Efter det följer metoden där jag 

beskriver hur jag går till väga med analysen och motiverar vilka faktorer jag kommer att 

analysera utifrån. Därefter följer en litteraturgenomgång med tidigare forskning och 

begreppsförklaring som är relevanta för studiens syfte. I analysen finns först en resumé av de 

båda böckerna. Upplägget av analysen är först innehållsanalys följt av en komparation i varje 

kategori. Slutligen i diskussionen svarar jag på frågeställningarna för denna studie och 

diskuterar den valda metoden i undervisningen. 
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2. Metod 

Jag kommer att göra en komparativ analys av böckerna Skattkammarön av Robert Louis 

Stevenson och Ishavspirater av Frida Nilsson. Jag använder mig av komparation för att hitta 

viktiga likheter och skillnader mellan böckerna. Motivationen bakom de valda litterära verken 

är att de båda är äventyrsromaner som riktar sig till unga läsare och att det skiljer så många år 

mellan dem.  

2.1 Analysmetod 

Analysmetod kommer att bedrivas genom en komparativ analys. De kategorier som jämförs är 

karaktärer, miljö, handlingsförlopp och genre. De redskap som jag använder mig av i min 

analys är de begrepp som finns med i litteraturgenomgången. Jag är medveten om att 

förståelsen av de begrepp som jag väljer att analysera utifrån inte nödvändigtvis behöver 

tolkas som absoluta sanningar och kan tolkas annorlunda av andra litteraturforskare. Det blir 

emellertid problematiskt att definiera begreppen utifrån flera perspektiv och därför använder 

jag de tolkningarna och kategoriseringarna som jag tycker är relevanta för denna studie. 

Thomas Denk (2012) skriver i boken Komparativa analysmetoder om komparation som 

analysmodell. Denk menar att komparativa analysmetoder används när man vill studera 

likheter och skillnader mellan fall, kartlägga relationer mellan faktorer och formulera 

slutsatser utifrån empiriska studier (s. 13). Syftet med denna studie är att studera likheter och 

skillnader mellan fall. Fall i min studie syftar på de valda böckerna. Denk menar att 

komparation som analys kan vara en bra metod om man vill analysera fall från olika, eller 

liknande kontexter (s. 13). Den komparativa analysen blir därför passande för denna studie 

eftersom de båda böckerna är inom samma kontext när det gäller genre och att de är inriktade 

till barn.  

För att skapa jämförbarhet menar Denk (2012) att det är viktigt att ta fram begrepp som 

analysen ämnar att jämföra (s. 21). Det är också viktigt, enligt Denk (2012), att begreppen inte 

blir för abstrakta och att man finner en viss precision i begreppen för de ska kunna användas 

för flera fall i komparationen (s. 26). Begreppen som jag har valt att föra in i denna studie kan 

emellertid ses som abstrakta. Men för att försöka precisera dem så mycket som möjligt har jag 

beskrivit hur vissa litteraturvetare och forskare förklarar begreppen, för att sedan använda 

dem i min studie. 
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2.1.1 Analysfaktorer 

För att begränsa vad jag kommer att analysera har jag valt att sätta upp faktorer för vad jag 

kommer att analysera och jämföra. Begränsningen är nödvändig för att få en struktur och röd 

tråd i analysen. Denk (2012) menar att faktorer är en komponent som måste finnas med i en 

komparativ analys. Faktorer förklarar Denk är de aspekter som ska jämföras (s. 22). 

Faktorerna i min studie är handlingsförlopp, karaktärer, miljö och genre. Jag har valt dessa så 

att de relaterar till det centrala innehållet i denna studie, så bra som möjligt.  Denna 

komparativa studie skulle kunna innehålla andra eller ytterligare faktorer, men jag anser att 

det är inte nödvändigt för att besvara mina frågeställningar. Jag har även satt upp aspekter för 

vad jag kommer att titta på i de olika faktorerna. 

För analysen i handlingsförlopp kommer jag titta på plotstrukturen i ordningen ”Hemmet – 

Äventyret – Hemkomst”.  Hur de olika händelserna knyts samman samt undersöka om och 

hur man använder parallellhandlingar. 

I analysen av karaktärer kommer jag att titta på karaktärskategorierna protagonist, 

antagonist och medhjälpare. Hur identifieras de olika aktanterna? Hur framställs karaktärerna 

och vilka egenskaper dem? 

I analysen av miljö kommer jag titta på hur miljöskildringen ser ut. Vilken tid den utspelar det 

sig i? Hur har författarna valt att beskriva miljön?  

I analysen av genre kommer jag att titta på hur väl de stämmer överens med de 

genrebestämmelser som är beskrivna i begreppsförklaringen. 

Motivationen bakom de valda faktorerna och kategorierna är att på ett så korrekt sätt som 

möjligt matcha det valda stycket i det centrala innehållet i läroplanen.  

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och 

tillbakablickar, miljö och personbeskrivningar samt dialoger (Skolverket 2011. s 250). 
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3. Litteraturgenomgång 

Litteraturgenomgången består av två delar. Inledningsvis beskriver jag tidigare forskning som 

är relevant för studiens syfte. Avsnittet består av forskning som har haft Robert Louis 

Stevensons Skattkammarön som studieobjekt. Den andra delen av litteraturgenomgången 

består av en begreppsförklaring av de centrala analytiska begreppen i denna studie.  

 

3.1 Tidigare forskning 

För den tidigare forskningen vill jag titta på hur de båda böckerna har använts i tidigare 

syften. Jag har inte hittat några andra komparativa studier som är relevanta att presentera, men 

jag har hittat andra studentuppsatser som har hjälpt mig att förstå komparation som analys.  

För Frida Nilssons Ishavspirater har jag inte hittat något annat är bokrecensioner, och de 

känns inte relevanta att presentera.  När det kommer till Robert Louis Stevenson finns hans 

bok representerad i en rad artiklar. Det är inte bara i litteraturforskning utan även inom andra 

forskningsämnen. I många av de artiklarna som jag har hittat är det karaktärer från 

Skattkammarön som analyseras. Jag har sökt på www.webofscience.com och LIBRIS. Nedan 

är några av de artiklar beskrivna.  

Valint (2015) spekulerar i sin artikel om Stevensons implementering av ”berättarbyte”, eller 

”Quick Switch”. I några kapitel byter Stevenson berättarröst och det är inte längre 

huvudkaraktären Jim Hawkin som berättar historien, utan en av besättningsmännen, Dr. 

Livesey. Valint (2015) menar att detta byte av berättarröst fungerar som en betryggande paus 

från Jims ständigt hetsande äventyr. Läsaren får en stund av att pusta ut och följa en tryggare 

bikaraktär som hanterar fara med ett större lugn. Läsaren får inte samma relation till Dr. 

Livesey av anledning att han inte pratar direkt till läsaren, något som Jim gör genom hela 

historien. På så sätt får inte läsaren samma känslomässiga förtvivlan över att Dr. Livesey´s 

sätts i fara. Implementeringen av denna ”Quick Switch” ses även som Dr. Livesey´s sätt att 

straffa Jim Hawkins för att ha lämnat besättningen.  

Valint (2015) argumenterar ytterligare att denna ”Quick Switch” får Jims egenskaper som gör 

honom till en pojke, att ställas i stora kontraster med Dr. Livesey´s egenskaper som 

kännetecknar honom till vuxenlivet. Jims ålder både i berättelsen och vid berättandes tid är 

emellertid svåra att fastslå. Slutligen menar Valint (2015) att Jim Hawkins strävan att inte bli 

vuxen blir tydlig genom Dr. Livesey´s skildring av vuxenegenskaper som känslokall, girighet 

och kall. 

http://www.webofscience.com/
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Alan Riach (1996) argumenterar för att landskapet i Skattkammarön är inspirerat av Robert 

Louis Stevensons födelseplats, Skottland. Trots att äventyrsberättelsen är en imaginär plats så 

är det Stevensons barndomsbild av sitt hemland som inspirerat honom. Många författare i 

Skottland lämnade sitt hemland under Brittiska rikets tid, vilket gjorde deras hemland till en 

plats långt borta. Men även om Stevenson skrev Skattkammarön när han fortfarande befann 

sig i Skottland var det enligt Riach (1996, s 186) Stevensons barndomsbild av landet som gav 

honom inspiration. En bild av Skottland utan parlamentariska strukturer.     

I en studie av Michael Mendelson (2010) diskuteras frågan varför karaktären Long John 

Silver släpps fri i slutet av boken, trots sina fruktansvärda handlingar. Artikeln fokuserar på 

huruvida pedagoger och lärare kan skapa diskussioner i klassrummet som inte endast handlar 

om utbyte av åsikter utan lägger större fokus på studenters strävan att försöka förstå en 

oförutsägbar karaktär. Long John Silver blir således en stark karaktär för djupare diskussioner 

kring vilka konsekvenser hans handlande bör ha.  

För att hamna i djupare diskussioner kring John Silver använder sig Mendelson (2010) i sitt 

klassrum, initialt av enklare frågor som rör ämnet. Frågor som ”Vad hände?” och ”Vad är 

viktigt?” för att stegvis nå en djupare diskussion. Slutligen använder han sig av frågan ”Hur 

kan vi förstå John Silver?”. Det olika tolkningarna och åsikter om honom hjälper studenter att 

få en mångfald av perspektiv. Dessa steg kan därför resultera i mer omfattande synpunkter 

huruvida John Silver i slutet av berättelsen skall släppas fri eller inte. 

 

3.2 Begreppsförklaring 

 

3.2.1 Handlingsförlopp 

Maria Nikolajeva beskriver i sin bok Barnbokens byggklossar (2017) olika typer av 

handlingsförlopp. Hon menar att somliga forskare hävdar att det i grund och botten finns sju 

typer av handlingsförlopp som all skönlitteratur och berättelser utnyttjar. Dessa är tragedi, 

komedi, besegrande av ett monster, resa och återkomst, sökande, från trasor till rikedom och 

pånyttfödelse (s. 65). En text behöver inte vara bunden till en typ av handlingsförlopp och 

skillnaderna mellan dem kan vara svåra att definiera. Intrigen i de fem sista 

handlingsförloppen kan antingen ses som tragedi eller komedi (s. 66). Med komedi menar 

Maria Nikolajeva att intrigen klaras av och upphöjer karaktärerna och ger dem mer status och 
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handlingsutrymme. Om huvudpersonen istället misslyckas med att nå sitt mål, dör under 

handlingsförloppet eller kanske inte dödar monstret så ses det då som en tragedi (s. 66). 

Lena Kåreland (2015) menar att händelser och handlingsförloppet i barnlitteratur ofta präglas 

av ett stort fokus på just handlingsförloppet. Detta resulterar, enligt Kåreland, i att 

miljöbeskrivningar och psykologiska förlopp inte får samma plats i barnlitteraturen (s. 132-

133). 

Handlingsförloppet kräver, enligt Nikolajeva, en början, mitt och ett slut. Dessa kopplas 

samman genom spänning och upplösning. Spänningen skapas genom intriger och konflikter i 

handlingen. Det är alltså sambanden mellan dessa händelser som utgör handlingsförloppet (s. 

69). Det finns enligt Nikolajeva olika stark kausalitet (orsak – verkan) mellan händelserna. 

Det kan vara att en händelse följer efter en annan händelse, en händelse möjliggör en annan 

händelse, en händelse är en direkt orsak till en annan händelse eller en händelse arrangeras för 

att förorsaka en annan händelse (s. 69). 

Det mest typiska handlingsförloppet inom barnlitteraturen, enligt Nikolajeva, är ”Hemmet – 

uppbrott hemifrån – äventyr – hemkomst” (s. 72). Hemmet erbjuder en trygg miljö samtidigt 

som det är en tråkig och händelselös plats. När uppbrotten hemifrån har skett är äventyret en 

mer spännande men farlig miljö. Till slut sker hemresan, oftast med något i behåll. Det kan 

vara en skatt som har hittats, nya kunskaper eller personlig mognad (s. 72). Vanligast i 

barnlitteratur är att det endast finns ett tydligt, avgränsat handlingsförlopp. Det kan också 

finnas en huvudhandling och en eller flera sidohandlingar eller parallellhandlingar som 

utspelar sig samtidigt som huvudhandlingen (s. 76). 

En av de kategorierna som jag kommer att analysera är handlingsförloppet där jag kommer att 

titta på själva plotstrukturen, hur de olika händelserna knyts samman samt undersöka om och 

hur man använder parallellhandlingar. 

3.2.2 Karaktärer 

Lars-Åke Skalin skriver om litteraturens karaktärer i boken Karaktär och perspektiv: Att tolka 

litterära gestalter i det mimetiska språkspelet. (1991). Skalin benämner litterära karaktärer 

som aktörer. Aktörer som inte nödvändigtvis behöver vara människor. Aktörer kan således 

bestå av djur eller andra föremål. Det som är gemensamt för karaktärer är att de blir 

definierade med ett namn och att de kännetecknas med flera egenskaper. Kopplingen mellan 

namnet och de egenskaper som upprepade gånger dyker upp skapar en litterär karaktär (s. 19).  
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En berättelses mest betydelsefulla karaktär benämns protagonist och är ofta historiens hjälte. 

Sättet att identifiera protagonisten behöver inte alltid vara så uppenbart. Skalin menar att 

protagonisten kan identifieras genom ett stort intresse från läsarens sida, eller att 

protagonisten tar upp väldigt mycket textmängd (s. 20). Nikki Gamble beskriver i sin bok, 

Exploring children´s literature. Reading with pleasure and purpose (2013), protagonisten 

som den mest centrala karaktären i handlingsförloppets konflikter (s. 108). Nikolajeva (2017) 

pekar även på att bokens titel och framsida kan ofta ge en ledtråd till att identifiera 

protagonisten. Protagonisten behöver inte heller bestå endast av en karaktär. Ett syskonpar 

eller en grupp människor kan också vara exempel på berättelsens protagonister. I en berättelse 

som är skriven i ”jagform” avslöjas oftast protagonisten av historien som hen berättar (s. 155). 

Nikolajeva belyser att den kanske mest avslöjande faktorn till att identifiera berättelsens 

protagonist är att titta på vem det är som genomgår en förändring, finner lycka, hittar skatten, 

blir mogen etc. (s. 156). Enligt Gamble benämns karaktären som står i direkt konflikt med 

protagonisten för antagonist. Det behöver emellertid inte vara en annan karaktär utan kan 

således vara världen, ödet, naturen eller protagonistens inre kamp med sig själv (s. 108). 

Ett sätt att ytterligare dela in litterära karaktärer är utifrån egenskaperna flata och runda 

karaktärer. Skalin (1991) beskriver termerna genom att kriterier för huruvida en karaktär är 

flat eller rund är förmågan att överraska läsaren. Flata karaktärer kännetecknas av att oftast 

vara väldigt förutsägbara (s. 21). Gamble uttrycker att flata karaktärer inte är fullt utvecklade 

och läsaren endast får lära känna en egenskap hos karaktären (s. 108). Nikolajeva använder 

sig av samma begrepp men benämner det platta karaktärer och beskriver ytterligare att de 

endast har en egenskap. Platta karaktärer, enligt Nikolajeva, är vanligt förekommande i 

populärlitteratur (s. 167).  Vidare beskriver Nikolajeva runda karaktärer som mer utvecklade 

med flera egenskaper. Det kan vara både positiva och negativa egenskaper. Det blir svårare 

för läsaren att förutse deras beteenden. Platta och runda karaktärer behöver inte vara kopplat 

till huvudpersonen (s. 168) 

Karaktärer kan också beskrivas som dynamiska eller statiska. Nikolajeva menar att en 

dynamisk karaktär är någon som genomgår en förändring. Förändringen kan vara en 

kronologisk förändring. Det kan handla om en liten flicka som med tiden blir kvinna och på så 

sätt genomgår en förändring. En etisk förändring kan göra en karaktär dynamisk. Etiska eller 

moraliska val i extrema situationer kan också medföra att en karaktär genomgår en 

förvandling (s. 167). Enligt Gamble (2013) kan förändringen ske väldigt snabbt, men 
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händelserna i handlingsförloppet bör få förändringen att ses som oundviklig (s. 108). En 

karaktär som inte genomgår denna förändring kan kategoriseras som statisk.     

Ett sätt att tolka karaktärers relation till varandra är strukturalisten A.J Greimans aktantmodell 

(Prince, 2003, s. 1). Antalet roller, eller aktanter i berättelsen är, enligt Greiman, reducerade 

till sex. Dessa är subjekt, objekt, medhjälpare, motståndare, sändare, och mottagare. En 

historia kan ha mer eller mindre antal karaktärer, men antalet aktanter är alltid sex, enligt 

Skalin (s. 22).  Subjektet i berättelsen är oftast huvudpersonen, vars mål är att uppnå något. 

Det kan handla om att subjektet ska övervinna, återfå, erövra eller hitta något. Detta blir 

således objektet. Objektet behöver inte alltid förklaras med att det skall övervinnas eller 

återfås. Det kan också handla om saker som längtan att uppnå en viss status, eller längtan att 

få inflytande.  Vidare finns fyra aktanter som kompletterar subjektet och objektet. 

Motståndaren som står i konflikt med subjektet. Medhjälparen står i direkt anknytning till 

subjektet. Avsändaren är, enligt Nikolajeva, den personen som upplyser om objektet och 

mottagaren är den/dem/det som påverkas av att objektet nås (s. 150). 

(Skalin, 1991, s. 22). 

I analysen för karaktären är samtliga begrepp som är beskrivna ovan relevanta för att peka på 

likheter och skillnader. Jag kommer använda mig av begreppen platta och runda karaktärer, 

istället för flata karaktärer. När det gäller aktantmodellen kommer jag inte att analysera 

samtliga roller. Utifrån den modellen kommer jag analysera och jämföra protagonist, 

antagonist och medhjälpare.  

  

3.2.3 Miljö 

Nikolajeva (2017) beskriver begreppet miljö som den plats där handlingen utspelar sig (s. 

115). Det kan vara allt från en verklig plats till en påhittad värld. Ordet miljö kan dock vara 

missvisande för att förstå begreppet i sin helhet. För att tydligare förklara vad som menas med 



Daniel Lagré   
 

13 
 

miljö så är det engelska ”setting” mer passande. I begreppet setting, menar Gamble, att inte 

bara platsen står i fokus utan även tiden. (s. 126). Tiden får alltså en stor betydelsefull roll i 

beskrivningen av miljön. Det kan vara konkreta tidsbestämmelser, d.v.s. att årtalet eller att det 

specifika datumet står utskrivet. Tidsangivelsen behöver inte vara exakt uttalad och på så sätt 

inte lägga lika stor vikt i miljöbeskrivningen. 

Handlingen kan utspela sig i en samtid, retrospektiv, historisk eller futuristisk miljö, enligt 

Nikolajeva (s. 117). Handlingens tid och plats utgör alltså begreppet miljö, och kan vara en 

vital komponent för berättandet och gestaltningen av en berättelse. Miljöns beskrivning för 

berättelsen kan således ses som en fundamental byggsten för att skapa rätt läsupplevelse. 

Miljön kan också vara ett element som ställer till med problem för karaktärer i en berättelse, 

d.v.s. att miljön blir en direkt motståndare till personer i berättelsen. I äventyrsromaner där 

huvudpersonen ofta blir placerade in i ”extrema” och mer påhittade platser kan författaren 

påskynda karaktärens mognadsgrad och mer legitimt få karaktären att handla mer vuxet. Det 

blir således mer trovärdigt i den extrema miljön kontra en realistisk plats (s. 115 – 118). 

3.2.4 Genre 

Chris Baldick (2015) definierar genre i Oxford Dictionary of literary terms som ett begrepp 

för en typ av komposition. En litterär genre är en igenkännbar och en etablerad typ av text 

som har blivit kategoriserad för att inte förvirra läsaren. (s. 150). Kåreland (2015) beskriver 

termen som ett begrepp för att underlätta avgränsningar från viss litteratur till en annan. 

Genrer utvecklas och förändras över tiden. Enligt Kåreland är genrer idag mer finfördelade (s. 

226). Några typiska genrer, enligt Nikolajeva (2017), inom populärlitteraturen är: 

kärlekshistoria, äventyr, deckare, skräck, fantasy, science fiction, dystopi. Dessa genrer täcker 

inte på något sätt samtliga kategorier (s. 35).    

 

3.2.5 Äventyrsroman 

Paul Schellinger (1998) beskriver begreppet ”äventyr” som: något som kommer att hända 

någon. Denna någon i litteraturen blir således ofta berättelsens protagonist. Det kan vara 

själva händelsens start som bestämmer och presenterar vem denna protagonist är. Många 

gånger i en äventyrsroman  är det en otänkbar och opassande karaktär som är berättelsens 

huvudkaraktär och ta sig an äventyret. Miljön blir ofta förändrad och människor runt omkring 

huvudkaraktären kan få nya, nedgraderade livsförhållande. Begreppet äventyr, har enligt 
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Schellinger, utvecklas med tiden och innehåller idag även inslag av skräck, oaktsamhet och 

fräckhet. (s. 6) 

I Oxford Dictionary of literary terms (2015) beskriver Baldick genren äventyrsroman som lös 

men vanlig litteraturgenre främst riktad åt pojkar, där en person eller grupp befinner sig i en 

exotisk miljö under farliga och riskabla förutsättningar. Äventyrsromanen beskrivs som en 

maskuliniserad variant av romantiken. Där teman och känslor som är representativa för 

romantiken inte alls är i fokus i äventyret. I äventyrsromanen är det en stor emfas på kraftfulla 

utomhusaktiviteter och människans strävan efter att överleva i extrema situationer. Känslor 

som blir betydelsefulla i äventyrsromaner blir därför lojalitet och mod. Utomordentliga 

händelser kan ta plats i äventyrsromanen men sträcker sig inte oftast inte utanför det moderna 

samhällets vetenskap (s. 4). 

 

3.2.6 Fantasy 

Fantasyn är inte helt lätt att definiera och döljer många olika typer av berättelser inom sig. 

Genren beskrivs av Baldick (2015) som litterära verk som inte primärt syftar till att ge en 

realistisk presentation av vår verklighet (s. 135). Något som kan kategorisera en berättelse 

inom fantasyn är att historiens start är i en igenkännande värld, men på något sett infinner sig 

karaktärerna i en ny, okänd värld. (s. 135). Kåreland (2015) menar att färdsättet till den nya 

världen kan ske på många sätt och kan startas av föremål eller andra karaktärer. Resan kan på 

samma sätt göras i tid, som den görs i miljö. En resa framåt i tiden är ofta karaktäristiskt till 

genren science fiction. I den främmande världen står ofta godheten mot det onda. 

Karaktärernas hemresa slutar ofta i hjältestatus. Således följs denna genres handlingsförlopp 

av barnlitteraturens mönster hemmet – äventyr – återkomst (s. 78 – 80). 

Nikolajeva (2017) menar att en av de svåraste indelningarna i barnlitteratur är den mellan 

fantasi och realism. De fantastiska inslagen kan mer ses som berättartekniska inslag. Det 

finns, enigt Nikolajeva, få grundläggande skillnader mellan en äventyrsberättelse och fantasy, 

där magin i fantasyn ofta är berättartekniska inslag. Under senare tid har magisk realism 

lanserats som en genreindelning. En berättelse som utspelar sig i en realistisk värld men med 

tydliga inslag av magiska händelser (s. 38).  

För analysen inom genren kommer jag att titta på om de både böckerna liknar de genredrag 

som är beskrivna ovan. Syftet med att beskriva äventyrsromaner och fantasyn är för att titta 

om de två olika böckerna innehåller inslag av dessa genrebeskrivningar. 
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4. Analys 

Först i analysen kommer en presentation av böckerna för denna studie. Därefter följer en 

analys och komparation av de kategorierna som är valda i denna studie. Upplägget som följer 

är att jag först analyserar kategorin för en bok i taget, för att sedan peka på likheter och 

skillnader. Därefter kommer en slutsats som syftar till studiens frågeställning om huruvida 

metoden kan användas i undervisning för att undersöka på likheter och skillnader.  

4.1 Presentation av Ishavspirater av Frida Nilsson 

Frida Nilssons äventyrsroman inleds med att systrarna Siri och Miki återberättar historien om 

den ökände och skräckinjagande piraten Vithuvud. En kall och otäck pirat vars enda mål med 

livet är att röva bort barn. Siri och Miki bor tillsammans med deras far. Han är en gammal 

man som sedan länge har slutat att klara sig själv och med sina barns hjälp får vardagen att gå 

ihop. Siri, den äldre systern, har således en viktig roll i familjens försörjning. Familjen har ett 

enkelt hem på ön Blåvik, en liten östlig ort i det stora kalla ishavet. Ett ishav som består av 

flertalet öar fulla av hamnstäder, där den mest skräckinjagande ön för ishavets invånare är 

”Ytterö”, vars hamnstad heter ”Seglen”. En stad som beskrivs som bråkig, stökig och 

olämplig för barn. Där pirater kommer för att stjäla och ställa till med oreda. Myten säger 

även att det är den ön som Vithuvud tar sina kidnappade barn för att sätta dem i arbete. 

Handlingsförloppet kommer igång när Siri och Miki bestämmer sig för att åka till grannön för 

att plocka bär. Vid ett tillfälle vandrar den yngre systern i sin ensamhet, tvingad av sin äldre 

syster, för att utforska en okänd del av ön. Siri och Miki blir separerade och plötsligt finner 

sig Miki kidnappad av Vithuvuds män och det finns inget Siri kan göra för att rädda henne. 

Efter att hon har berättat för sin far vad som har hänt beslutar han sig för att konfrontera 

Vithuvud. Men samma natt förstår Siri att det inte finns något hennes far kan göra för att 

rädda hennes syster. En gammal man som inte kan ta hand om sig själv kan knappats 

konfrontera ishavets största och mest skräckinjagande pirat. Siri bestämmer sig för att själv ge 

sig ut på havet och hämta tillbaka sin syster, utan att planera exakt hur det skall gå till.  

Med bestämdhet och lite tur befinner sig Siri ombord på skeppet Polstjärnan. Ett fraktskepp 

vars sista destination är staden Seglen. Siri blir till en början utskrattad av sjömännen ombord 

på Polstjärnan när hon berättar om sina ärenden ute på ishavet och hon blir inledningsvis 

nekad till att få gå ombord. Hennes räddning är kocken Fredrik, en stor och bestämd människa 

som får en nära relation till Siri redan vid första tillfället. Polstjärnans kapten, Urström, gillar 

inte Siris vistelse på fartyget, men blir övertygad av Fredrik.  
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Efter några dagar ute på ishavet anländer besättningen till Vargöarna, döpt efter de tusentals 

vita djuren som befolkar ön. Här blir Siri lämnad av kapten Urström då han har tröttnat på att 

ha henne ombord på sitt skepp. Han låser in henne i ett lagerrum för att sedan berätta att hon 

inte längre är välkommen ombord på Polstjärnan. Siri finner sig ännu en gång i ovisshet om 

hur hon ska rädda sin syster. Efter att ha tjuvlyssnat på två pirater nere i stadens hamn lyckas 

hon förstå att de bägge männen ska överge deras besättning för att ta sig till Ytterö och söka 

gemenskap hos Vithuvuds besättning. Siri lyckas gömma sig i männens båt och finner sig 

ännu en gång ute på ishavet. Båtresan slutar inte som tänkt utan Siri blir istället kastad 

ombord båten av de båda männen. Siris räddning blir ett närliggande isberg som till en början 

verkar tom på liv. En främmande varelse gör Siri sällskap och kräver hennes närvaro för att 

överleva. Varelsen kan inte kommunicera och till Siris förståelse kan det inte vara något annat 

än en sjöjungfru. Efter att Siri tvingats ta hand om den lilla sjöjungfrun återförenas han till 

slut med sin mamma. Vid det tillfället blir Siri lämnad och befinner sig ännu en gång i 

ensamhet. Efter att hon har klättrat upp på en närliggande klippa för att få en överblick om 

vart hon befinner sig får hon syn på ishavets mest skräckinjagande fartyg, Vithuvuds skepp, 

Snökorpen. Av rädsla skyndar sig Siri ned för klippan, men stressen blir för mycket och Siri 

svimmar när hon oaktsamt faller nedför klippan. Återigen utsätts Siri för fara men blir denna 

gång räddad av en främling i närheten. 

Främlingen heter Einar och han tog henne till staden Seglen. Där får hon reda på att hennes 

vän Fredrik finns i närheten. Fredrik och Siri tar upp jakten på Vithuvud men når inte till 

grottan som de tänkt utan anländer istället som fångar där de blir satta i arbete. Väl inne i 

grottan återförenas Siri med sin syster. Efter intriger med Vithuvud och med hjälp av hans 

närmsta kumpan, lyckas Siri, Miki och Fredrik lämna grottan i gott skick. Precis innan det går 

Vidhuvuds egen varg till attack mot honom och Vithuvud dör som ett resultat av attacken. 

Hemresan slutar med att Siri och Miki återförenas på Blåvik i gott mod, med deras far 

väntades i hamnen.  

 

4.2 Presentation av Skattkammarön av Robert Louis Stevenson 

I Skattkammarön får läsaren följa unge Jim Hawkins och hans återberättande om äventyret till 

Skattkammarön. Historien börjar på värdshuset Amiral Benbow som Jim driver tillsammans 

med sin mor och far. Jims far ligger för döden men hans mor är vid livet. Istället är det en 

gammal sjöman som sätter igång äventyret. En romdrickande kapten checkar in på Amiral 

Benbow tillsammans med en skattkista och en ständig orolighet om en enbent man. Efter oro 
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på värdshuset blir kaptenen skadad och han går samma öde som Jims far. Jim och hans mor 

beslutar sig för att ta en titt i skattkistan och hittar ett papper olikt något annat. Jim tar hjälp av 

Dr. Livesey, en trogen man till familjen, som identifierar pappret för vad det är, gömstället för 

Flints skatt. Så initieras sjöäventyret med Jim Hawkins deltagande som mässpojke. 

En av besättningsmännen, John Silver, kock och erfaren sjöman, lyckas övertala mer än halva 

besättning till att ta skatten för dem själva. Jim Hawkins hör detta och blir förvånad och 

ledsen att John Silver inte verkar vara den trovärdiga och beundransvärda kock och sjöman 

som han lärt sig att tycka om. Vid land uppstår konflikt mellan myteristerna och den 

kvarvarande lojala besättningen. En konflikt som kräver många liv. Ute på ön träffar Jim på 

en gammal sjöman som en gång i tiden blivit strandsatt av Flints manskap. Denna Ben Gun 

påstår sig ha letat efter Flints skatt i över tre år. 

Efter att Jim självmant har gett sig ut på havet och försökt ta tillbaka deras skepp, finner han 

sig i händerna hos Long John Silver. Myteristerna beslutar sig för att söka upp Flints skatt på 

ön, men blir förvånade när de märker att den redan är uppgrävd. Det visar sig att Ben Gun 

faktiskt hade hittat skatten, och gömt den för eventuella skattletande pirater. Jim, Dr Livesey 

och de andra lojala besättningsmännen reser hem med skatten, mycket tack vare Ben Gun. 

John Silver reser med i deras sällskap men väljer att fly med en relativt liten del av skatten. 

Skattkammarön slutar med hemkomst för Jim Hawkins och de andra besättningsmännen, med 

skatten i deras förvar.  

4.3 Analys av handlingsförlopp 

För analysen i handlingsförloppen kommer jag titta på plotstrukturen i ordningen ”Hemmet – 

Äventyret – Hemkomst”.  Hur de olika händelserna knyts samman samt undersöka om och 

hur man använder parallellhandlingar. 

 

Handlingsförlopp – Ishavspirater 

Siris hemmiljö är hamnstaden Blåvik. Hennes sysselsättning är främst att ta hand om sin sjuke 

far och sin lillasyster. Det enda inslag av Siris och hennes familjs vanliga liv, är när Siri och 

hennes syster ska åka till grannön för att plocka bär. Det händer redan i andra kapitlet och mer 

än så får vi inte veta om den trygga hemmiljön innan intriger uppstår. Det är på ön som Siris 

lillasyster Miki blir kidnappad av Vithuvuds män. Intrigen för händelseförloppet framåt och 

kidnappningen av hennes syster initierar äventyret. Händelsen är en direkt orsak till att den 
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nästkommande händelsen äger rum. Vid det här fallet bestämmer sig Siri för att ge sig ut och 

rädda sin syster. Det ges väldigt lite plats åt hemmet i boken och det tar inte lång tid innan Siri 

är ute på sitt äventyr. 

Var inte rädd, Miki, tänkte jag. Jag kommer för att hämta dig. (s. 33) 

Under äventyret är handlingen väldigt tydlig, Siri ger sig ut på ishavet för att rädda sin syster. 

Men olika problem uppstår längst med äventyret. Siri befinner sig i intriger hos den övriga 

besättningen, men blir hjälpt av kocken Fredrik. Händelser som gör att hon och Fredrik får en 

väldigt nära relation. Siri blir lämnad själv efter att skeppets kapten lämnar henne på en av 

öarna. Den händelsen är en direkt orsak till att Siri sedan ger sig ut själv på ishavet. 

Utöver den primära handlingen så uppstår sidohandlingar som gör att Siri få ta ställning ute på 

ishavet. Hon stöter på en sjöjungfru som hon bestämt beslutar sig för att ta hand om.  

”Lyssna på mig”, sa jag. ”Jag kommer inte att lämna dig. Jag lovar, jag ska ta hand om dig. Som om du vore 

min” (s. 165). 

Sidohandlingarna kommer inte i vägen för det primära handlingsförloppet och de intriger som 

uppstår under äventyret får Siri att tappa bort sig på vägen till Vithuvud. Hon lyckas dock 

hitta tillbaka och de händelser som uppstår är oftast sammankopplade med en direkt orsak. 

Många av sidohandlingarna är inte direkt kopplade till huvudhandlingen. De kan fungera som 

ett sätt att föra handlingsförloppet framåt men har ingen direkt påverkan på Siris mål att 

hämta hem hennes syster. När Siri har blivit lämnad av kapten Urström blir hon 

omhändertagen av en jägare vid namn Ninni. Ninni lär Siri att jaga och till slut ska Siri själv 

skjuta en varg men misslyckas. 

”Jag skulle skjuta den, men tappade bössan. Den försvann i snön” (s. 103) 

Ninni framkommer inte mer i boken och hennes korta framträdande har ingen direkt påverkan 

på huvudhandlingen. Denna typ av episodiska inslag finns även i andra delar av boken och 

fungerar som ett sätt att fylla handlingsförloppet med episodiska händelser.  

Hemresan är kort och även den innehåller inslag av spänning, när Siri och hennes vänner tror 

att de är i säkerhet. Siri blir hotad till att bli kastad överbord, men blir återigen räddad av 

Fredrik. Siri kommer hem till Blåvik tillsammans med sin syster. Hon återvänder med det 

som var förlorat.  
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Ishavspiraters handlingsförlopp framställs framförallt genom ”resa och återkomst” samt 

”sökande”.  Det kan även ses som en komedi, i den bemärkelsen som är förklarad i 

litteraturgenomgången. Siri lyckas besegra den onda mannen och återvända med hennes 

syster. 

Handlingsförlopp – Skattkammarön 

Hemmiljön för Jim Hawkins är värdshuset Amiral Benbow. Det är dock inte den trygga och 

tråkiga plats som många gånger kännetecknar hemmet i en äventyrsberättelse. Redan när den 

romdrickande piraten checkar in på värdshuset fylls handlingen med spänning. Jim och hans 

mor sitter i fara redan innan äventyret drar igång. 

”Om ingen av er andra vågar, så vågar i varje fall Jim och jag”, sa hon. ”Vi går tillbaka samma väg som vi kom, 

och tack då till alla stora, starka, fega karlar. Vi ska öppna den där kistan, om vi så ska dö på kuppen.” (s. 28) 

Sambandet för händelserna innan äventyret drag igång kan förklaras med att en händelse 

följer en annan. Jims far dör, en man checkar in på värdshuset, en blind man kommer på 

besök. Men många händelsers orsakas av andra händelser. Den romdrickande mannens kista 

spelar en primär roll för handlingen i början. 

Äventyret börjar när Jim, doktorn och de andra hittar kartan. Den primära handlingen blir 

tydlig vid den här punkten, de ger sig ut på äventyr för att hämta Flints skatt. Sidohandlingar 

dyker emellertid upp under äventyret och konflikten mellan myteristerna och den lojala 

besättningen sätter stopp för skattsökandet, som återupptas när intrigerna är lösta. Äventyret 

får en stor plats i boken och det är tydligt efter att skattkartan har hittats vilken den primära 

handlingen är.  

Under hemresan, när allt känns lugnt, är det en av myteristerna som avlossar ett skott mot 

skeppet, som nästan träffar John silver. En sista farlig händelse innan Jim och hans vänner 

seglar hemåt. Hemresan är väldigt kort och beskrivs bara på några sidor. 

Till slut när de såg att skonaren låg kvar på sin kurs och nu snabbt avlägsnade sig utom hörhåll, kom en av dem 

på fötter med ett hest skrik – jag vet inte vem det var – och kastade upp bössan på axeln och avlossade ett skott 

som visslade över huvudet på Silver och gick rakt igenom storseglet (s.189) 

Skattkammaröns handlingsförlopp beskrivs framförallt genom ”resa och återkomst” samt 

”sökande”. Även skattkammarön är en komedi i den bemärkelsen att de hittar skatten och Jim 

återvänder med livet i behåll. 
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Likheter och skillnader – Handlingsförlopp 

I början av både böckerna startar protagonisterna i sitt hem. De skiljer sig åt där Ishavspirater 

inte spenderar mycket tid i hemmiljön medan Skattkammarön har en mycket mer händelserik 

och farlig hemmiljö. Siris äventyr startar mycket tidigare än Jims och den primära handlingen 

initieras fortare i Ishavspirater. Den starka inledningen i Skattkammarön gör att vi redan 

känner många av de karaktärer som följer med Jim på hans äventyr. I Siris fall får vi lära 

känna henne på vägen och de karaktärer som följer med dyker upp genom handlingsförloppets 

gång.  

Under äventyret händer saker som göra att det primära handlingsförloppet sätts på spel. Faror 

och andra händelser kommer i vägen för både Jim och Siri. I båda berättelserna är många 

händelser en direkt orsak av en annan händelse. Som när Siri beslutar sig för att smyga 

ombord på snäckan för att ta henne till Vithuvud, eller när Jim väljer att gå i land och träffar 

Ben Gun. En stor skillnad inom äventyret är att Siri har en tydlig motståndare som står mellan 

henne och möjligheten att rädda hennes syster. Jim får en mer oväntad motståndare som 

problematiserar hans sökande efter skatten. 

En skillnad i handlingsförloppet är hur sidohandlingar används av författarna. De finns med i 

båda berättelserna men fungerar olika. I Ishavspirater uppstår sidohandlingar som inte har en 

direkt påverkan på den primära handlingen, som är att rädda Siris syster. Dessa episodiska 

handlingar skulle kunna vara hur många fler och göra äventyret ännu längre. I Stevensons fall 

har samtliga sidohändelser en direkt påverkan på huvudhandlingen, att hämta hem skatten. 

Jim träffar på Ben Gun, som visar sig ha en stor påverkan på deras framgång för att hitta 

skatten. 

Hemresan delar en likhet i att den oväntad, sista farlig händelse dyker upp när man tror att allt 

är över. Jim får ducka för gevärskulor och Siri ser sig nästan dräpt i ishavet. Både 

berättelserna slutar lyckligt och en upplösning till det som initierade äventyret.  

4.4 Analys av karaktärer 

I analysen av karaktärer kommer jag att analysera och komparera utifrån 

karaktärskategorierna protagonist, antagonist och medhjälpare. I analysen tittar jag på 

argument för den tilldelade rollen, hur de framställs och vilka egenskaper de har. Jag jämför 

sedan dessa karaktärskategorier och analyserar likheter och skillnader.  
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4.4.1 Protagonist 

Siri - Ishavspirater 

Siri är en ung flicka som bor tillsammans med sin yngre syster och sin far. Hon har en vuxen 

roll i familjen eftersom hennes far är så pass sjuk att han inte längre kan försörja familjen. Siri 

blir identifierad som protagonist redan i första kapitlet.  

Den här historien handlar om när jag for ut på ishavet. Det var mitten av november. Jag hade precis fyllt tio och 

valarna vilade i vår vik. (s. 9) 

Eftersom det är en återberättande historia, där Siri själv berättar om sitt äventyr ute på ishavet 

så är det tydligt att det är hon som är protagonist. Det blir ännu tydligare när Siri beslutar sig 

för att hämta tillbaka sin lillasyster. 

Det kändes som om jag hade legat i en evighet och funderat, när jag äntligen hade bestämt mig (…). Dem som 

Miki hade nu. Var inte rädd, Miki, tänkte jag. Jag kommer för att hämta dig. (s. 33) 

Siri är en statisk karaktär som inte visar några tecken på förändring. Hon bevisar att hon är 

samma person i början av äventyret som i slutet. Hon är dessutom en platt karaktär vars val 

och åsikter är förutsägbara. Hon visar ofta mod i farliga situationer, trots tecken på rädsla. 

Läsaren förstår tidigt att Siri kommer att göra allt för att rädda sin syster. Hon är fast besluten 

att möta faran och konfrontera Ishavets mest skräckfulla varelse, Vithuvud. Hon bemöts av 

tvivel och hån från människor runt omkring henne när hon berättar om sin plan.  

Han rykte tag i min arm och klämde på den som för att känna efter hur stark jag var. ”Åh milde, den här var inte 

illa, Vithuvud får se upp!”. De andra skrattade och sen var det flera av männen runtomkring som också hade hört 

och stämde in. (s. 43) 

Jim Hawkins – Skattkammarön 

Jim Hawkins är en ung pojke som lever tillsammans med sin far och mor. Hans relation till 

sin far återberättas aldrig och redan i inledningen av boken så går hans far bort. Hans relation 

till sin mor är bra, men hon har en relativt liten roll i berättelsen. Jim Hawkins är 

protagonisten i berättelsen och han blir identifierad som det i bokens inledande kapitel. Det är 

ett återberättande äventyr och det är tydligt att det är Jim som berättar den.  

Godsägare Trelawny, doktor Livesey och de andra herrarna har bett mig att skriva ner alla detaljer om 

skattkammarön, från början till slut, och inte hålla inne med något utom öns geografiska läge, eftersom det finns 

skatter där som ännu inte grävs upp. (s. 10) 

Jim Hawkins är inte lika självklar att placera som platt eller rund karaktär. Till en början kan 

hans handlande tolkas som passivt. Han gör det som situationen kräver av honom och han 
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lyder vad andra personer beordrar honom. Det är först när han har varit ute på havet under en 

längre period som han börjar göra val som inte längre är lika uppenbara. Det första tydliga 

valet som Jim gör som inte längre är så förutsägbart är när han smiter i land tillsammans med 

John Silver och de andra myteristerna och därmed lämnar Dr. Livesey´s manskap. 

Det var då jag fick den första snilleblixten som bidrog så mycket till att rädda oss. Det stod klart att om Silver 

lämnade kvar sex man skulle de våra inte kunna ta över skonaren och försvara henne. Och eftersom det bara 

fanns sex man kvar stod det lika klart att männen i kajutan inte behövde min hjälp just nu. Så jag beslöt att gå i 

land. (s. 76) 

Senare i berättelsen befinner sig Jim i kamp med en av myteristerna. Det är en kamp som vi 

snabbt förstår är mellan liv och död. Kampen slutar med att Jim oavsiktligt avfyrar sina 

pistoler efter att blivit huggen med ett spjut av mannen. Mannen faller till döden och Jim tar 

sig levande ut ur kampen. Han lyckas döda en av besättningsmännen utan att behöva stå 

ansvarig för dödandet, då det skedde av misstag. Men Jims egenskap att klara av att döda en 

annan man avslöjas i kampens tidigare skede och han har avsikt att döda mannen för att rädda 

sig själv. 

Alldeles för om stormasten stannade jag, drog upp en pistol och siktade lugnt fast han redan vänt och nu var på 

väg mot mig igen. Jag trycke av. Hanen föll, men det kom varken blixt eller knall. Havsvattnet hade förstört 

fängkrutet (s. 143). 

Huruvida Jim är en platt eller rund karaktär är svårt att besluta. Han gör val som kan ses som 

oförutsägbara, samtidigt som han har en genomgående egenskap av att vara nyfiken och 

framåt, vilket kan göra hans val förutsägbara och därmed en platt karaktär. Jim kan betraktas 

som platt i den aspekten att han alltid är god. Han är däremot statisk och genomgår inte någon 

större förvandling.  

Likheter och skillnader - Protagonist 

Siri och Jim liknar varandra mycket på ytan. Både är unga och otänkbara karaktärer att klara 

av äventyret som väntar dem, även om de är typiska karaktärer för genren. Både Jim och Siri 

har en familj som består av tre medlemmar. Skillnaden är att Siri inte har sin mor vid livet, 

men en lillasyster. Både Jim och Siri har en far som är mycket sjuk. De båda blir lämnade av 

sin far i olika bemärkelser. I Jims fall dör hans far tidigt i berättelsen och Siris far har inte 

styrkan eller hälsan att följa med henne ut på ishavet. De både låter modet triumfera över 

rädslan och för berättelsen framåt många gånger genom att sätta sitt liv på spel. 
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Jim och Siri är lika i det sättet som de agerar i många situationer. De låter modet övervinna 

rädslan och de för händelseförloppet framåt genom att klara sig ur spännande och farliga 

situationer. De är båda statiska och platta karaktärer som innehar egenskapen att vara goda. 

Ingen av dem genomgår någon förvandling. Båda karaktärerna är två unga personer som 

tvingas ut på farliga äventyr och anpassa sig i vuxenvärlden. En vuxenvärld som sätter press 

och tvingar dem till godhet, mod och styrka. De vinner respekt av omgivningen och lyckas på 

så sätt få berättelsen att sluta lyckligt.  

En skillnad är att vi inte vet exakt hur gammal Jim är när äventyret tar plats. Vi får lita på 

ledtrådar som att han är gammal nog att klara av att segla ett skepp, hjälpa till på ett värdshus 

och ta hand om sig själv när han har blivit allvarligt skadad. Samtidigt så beskrivs han som en 

pojke, vilket indikerar att han inte är vuxen. 

4.4.2 Antagonist 

 

Vithuvud - Ishavspirater 

I bokens inledande kapitel presenteras den elaka och empatilösa piratkaptenen Vithuvud. Vi 

får en tydlig bild av vem Vithuvud är och hans roll som antagonist blir uppenbar redan vid 

läsarens första anblick med honom. 

”Berätta om vithuvud”, brukade Miki säga till mig om kvällarna när vi låg i utdragssoffan och skulle sova.” 

(…)”Då berättade jag i alla fall, och jämt när jag berättade för Miki om Vithuvud, då började jag så här: ”Det 

finns en man som använder barn som om det vore djur. Och inuti den mannen, på den platsen där andra 

människor har själen, där är det lika tomt och kallt som i en isgrotta.” ”Han är den kallaste människan som 

finns”, sa Miki. Hon kunde aldrig låta bli att hjälpa till med berättandet och egentligen så kunde hon alltihopa 

lika bra som jag. ”Ja, den kallaste människan du kan tänka dig, sa jag”. ”Han är piratkapten, förstår du. Och hans 

hår är lika vitt som snö, och det är långt, räcker ända ner till midjan, men han har det i en knut, precis som fina 

damer brukar ha.” ”Varför?” ”För att han inte vill att håret ska frysa och gå av. Och den som tar värvning hos 

Vithuvud och blir hans pirat, den blir rik. Så ofattbart rik, och vet du varför?” ”För att Vithuvud låter sin 

besättning behålla allt byte själv. (…) ”Det enda han vill ha är barn. Små magra barn, ju mindre desto bättre.” (s. 

12 - 13) 

Vithuvud framträder först i bokens senare del men hans namn dyker kontinuerligt upp genom 

berättelsen. Läsaren blir ständigt påmind om hans status ute på Ishavet och människors rädsla 

för honom är uppenbar. Men när han framträder för första gången i berättelsen är det två 

bilder av honom som blir tydliga. Vithuvuds egen bild av sig själv är att han inte är den onda 

mannen som alla påstår. Han eftersökte inte det typiska piratlivet som innebar plundring och 

förstörelse. Hans egen far var en ond piratkapten som innan vithuvud, var ishavets mest 
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fruktade man. Vithuvud hatade allt lidande och misär som piratlivet bidrog till. Han beslöt sig 

tidigt för att inte följa sin fars fotspår. Istället ville han visa sin pappa att han kunde uppnå 

rikedom utan att stjäla från andra. Av den anledningen började hans sökande efter diamanter. 

Barnen satte han i arbete i jakten på den rätta diamanten. 

”Det sägs om mig…” sa han medan han betraktade handen som blivit grå av askan, ”…att jag är en ond man. 

Men det är inte sant”. (s. 316) 

Varför Vithuvud får en chans att förklara sig och göra sig fri från att vara en ond man är 

intressant. Kanske är det för att visa att onda karaktärer handlar på ett visst sätt av en 

anledning. Att bakom ondska ligger en logisk förklaring. Den andra bilden av honom är 

emellertid en person som slår djur och utnyttjar barn. Så hans försök att rättfärdiga sitt 

beteende står snabbt i kontrast med något som uppfattas som fruktansvärt.  

John Silver – Skattkammarön 

Första mötet med John Silver sker precis innan besättningen ska ge sig ut på havet för att 

segla mot skattkammarön. Första gången John Silver nämns är dock redan i början, när de 

refererar till honom som den enbenta mannen. Jim vet då inte vem denna enbenta man är, men 

det visar sig vara John Silver. Vid första mötet med John känner Jim igen honom på det 

uppenbara signalementet.  

Medan jag stod där och väntade kom en man ut ur ett annat rum och jag förstod genast att det måste vara Long 

John. Vänster ben var kapat nästan uppe vid höften och under vänster arm hade han en krycka, som han skötte 

otroligt skickligt när han hoppade omkring på den som en fågel. Han var väldigt lång och kraftig med ett ansikte 

som en skinka, alldaglig och blekt, men intelligent och vänligt. (s. 46) 

När John Silver får ett namn och ett signalement ändras uppfattningen om honom från den 

enbenta mannen som Jim skulle akta sig för. John visar sig vara en bestämd man som visar 

respekt och godhet emot Jim. Deras första möte inne på värdshuset Kikaren resulterar i att Jim 

känner en trygghet och positiv förväntan om att Johns närvaro ute på äventyret kommer att bli 

unikt. Den första bilden som ges av John Silver är att han är en stor resurs för manskapet ute 

till sjöss. 

Då och då berättade han någon liten historia om fartyg eller sjömän eller upprepade en sjöterm tills jag kunde 

den. Jag förstod snart att han skulle bli min bästa skeppskamrat. (s. 51) 

Bilden av John Silver ändras snabbt när manskapet har lämnat land och åkt ut på havet. Av en 

slump finner sig Jim Hawkins gömd inuti en äppeltunna och lyckas höra ett samtal mellan 

John och några av de andra besättningsmännen ombord. Här visar John Silver en annan sida 
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av sig själv och går från att vara en trogen man till att betraktas som berättelsens antagonist. 

Han övertalar några av de andra männen ombord till myteri. Deras plan är att hjälpa till med 

sökandet som planerat och inte visa några tecken på annat. John är väldigt bestämt i sättet han 

talar med de andra om hur planen ska gå till. Han får snabbt en ledarroll i den grupp som 

kommer att benämnas myteristerna. Han smickrar en av männen med samma ord som han 

gjorde för att få tillit och respekt av Jim. John övertalar de andra att vänta på hans signal och 

inte lämna några av de övriga, lojala besättningsmännen vid livet. Sättet han talar med de 

andra och planerar hela kuppen får honom till en trovärdig sjöman med många års 

erfarenheter till sjöss. John Silver blir en naturlig ledare för gruppen. 

”Hur många fartyg har jag inte bordat, tror ni? Och hur många raska karlar har jag inte sett torka i solen på 

galgbacken? Utbrast Silver. ”Och alltihop bara för att ni har så bråttom. Hör ni vad jag säger? Jag har sett ett och 

annat till sjöss. Om ni bara lugnade ner er ett par grader skulle ni åka häst och vagn i resten av era liv. Men inte 

ni, inte. Ni ska ha er sup direkt i morgon bitti om ni så ska bli hängda på kuppen”. (s. 64) 

John Silvers kanske mest signifikanta egenskap är hans starka retorik och hans förmåga att 

med hjälp av ord, klara sig ur knepiga situationer. Efter konfrontationer mellan myteristerna 

och de lojala besättningsmännen befinner sig Jim av misstag i myteristernas läger. John får 

reda på att Jim låg i äppeltunnan den dagen och har vetat om deras planer från första dagen. 

Istället för att hämnas på Jim använder han sig av sin charm och sin förmåga att övertala 

människor, till att få tillbaka Jims tillit och erbjuder honom att gå med i deras sällskap. John 

är så skicklig att han lyckas övertala sitt eget manskap, som vid den tiden är beredda att 

avsätta honom som kapten, till att fortsätta som planerat, och behålla Jim Hawkins vid liv. 

Johns enda motivation till detta är att rädda sitt eget skin, eftersom Jim har lovat att vittna 

falskt vid en eventuell rättegång hemma i England. John Silver lyckas få tillbaka sin tilltro 

som kapten och charma Jim till att hjälpa dem med skattsökandet. 

”Det var ni som förlorade skonaren och jag som hittade skatten. Vem av oss är bäst då? Och nu avgår jag, 

förbanne mej! Välj vem ni vill till kapten. Jag har fått nog. Silver! Skrek de. ”Stekvändarn! Stekvändarn ska vara 

kapten!” (s. 164) 

Likheter och skillnader – Antagonist 

Kapten Vithuvud och Kapten Silver delar inte så många uppenbara likheter. De har emellertid 

två egenskaper som gör dem till intressanta antagonister. Båda har en lång erfarenhet av livet 

ute till sjöss. Dock väljer den ena att använda den erfarenheten till att gå emot det liv hans far 

lärde honom, medan den andra använder sig av erfarenheten för att göra strategiska val. De 

både karaktäriseras av att vara själviska. Kapten Vithuvud är dock självisk av den 
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anledningen att han helt saknar empati för andra människor medan John Silver väljer att vara 

självisk för att rädda sitt eget skinn.   

Skillnaderna är många fler än likheterna och den kanske mest betydelsefulla och självklara 

skillnaden är hur uppenbart det är att Kapten Vithuvud är Ishavspiraters antagonist, medan 

argumenten för John Silver som antagonist i Skattkammarön inte alls behöver vara lika 

självklara. Vithuvud presenteras i början av berättelsen som den piratkapten som sätter skräck 

ute på ishavet och rövar bort små barn för att sätta dem i arbete. Under berättelsens gång 

påminns läsaren om att det är Vithuvud som är anledningen till oro ute i världen. Boken har 

en tydlig motståndare och det är ingen tvekan om att det är Kapten Vithuvud. Inte ens när Siri 

får reda på anledningarna till hans agerade, känner vi sympati för honom.  

John Silver får läsaren att pendla mellan tilltro och svek. Till en början har Skattkammarön 

inte en tydlig motståndare. Första mötet med John Silver lämnar en känsla av tillit. Det är 

först när han planerar sitt myteri som Jim och läsaren känner bitterhet och svek. Hans 

agerande i slutet mot historien lämnar ett större utrymme för egentolkande huruvida han ses 

som en ond människa eller inte, även om argument för det förstnämnda väger tyngre. De 

situationsanpassade valen han tar för att rädda sitt eget skinn kan var argument för att han inte 

måste ses som en ond människa. De gör honom till en dynamisk och rund karaktär som ofta 

handlar oförutsägbart. Med charm och stark retorik gör han sig själv fri från den uppenbara 

rollen av att vara Skattkammaröns protagonist. Vithuvud får en chans att förklara sig och 

rättfärdiga sitt beteende. Han lyckas dessvärre inte övertala varken Siri eller läsaren. Hans 

uppenbara ondska gör honom mer platt och statisk.  

4.4.3 Medhjälpare 

 

Fredrik – Ishavspirater 

När Siri för första gången ska gå ombord Polstjärnan, skeppet som tar dem ut på Ishavet, är 

hon inte välkommen ombord. Hennes räddning heter Fredrik. En storvuxen kock som utan 

någon större ansträngning övertalar manskapet att få med Siri på resan mot Seglen. Fredrik 

har en uppenbar status ombord på Polstjärnan och förutom att vara Siris biljett ombord ser han 

till att skydda henne från de övriga besättningsmännens hårda jargong och elakheter.  

Fredrik var typen som ingen satte sig upp mot, vare sig kaptener eller matroser. Han var en av dem som hade 

varit ombord på skeppet längst. Han vägde över etthundratrettio kilo, var två meter lång och skägget räckte långt 

ner på bröstet (s. 40) 
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Fredriks motiv till att vara Siris medhjälpare framgår först efter att de två har bekantat sig 

med varandra. Fredriks syster har själv gått samma öde som Siris, och Fredrik tar därmed upp 

jakten på sin förlorade syster, genom att vara delaktig i Siris äventyr.  

Han får Siri att känna sig trygg på sin resa och fungerar som en skyddande vuxen som tar 

hand om ett barn. Fredriks ålder, utseende och tuffhet rättfärdigar hans status som en 

trovärdig medhjälpare för att ta sig an Vithuvud. 

Fortfarande darrande i varenda kroppsdel reste jag mig och sprang till honom. Hjärtat slog som vettlöst mot 

revbenen. Fredrik la sin hand på min axel. Sen såg han på sjömännen som stod där och trampade rätt dumt. 

”Jaha, känner ni er rejäla nu, när ni har skrämt livet ur en barnunge?” (s. 45) 

Fredrik handlar ungefär som vi förväntar oss. Fredrik är en statisk karaktär och genomgår 

ingen signifikant förändring. Hans roll i berättelsen är tydlig och monoton genom hela 

berättelsen, han är medhjälpare till Siri i form av trygghet och stöd.  

Dr. Livesey – Skattkammarön 

Dr. Livesey presenteras redan i bokens inledande kapitel. Han framstår som en ordentlig och 

erfaren karaktär som inte räds för skrikiga pirater. Vid hans första framträdande lyfts han som 

en klok karaktär med mycket status. 

Jag följde med honom dit in, och jag minns skillnaden mellan honom, den prydlige, kloke doktorn med sina 

klara svarta ögon och sitt behagliga sätt, och de bråkiga byborna och framfört allt vår smutsiga, klumpiga och 

surögda fågelskrämma till pirat som satt där med armbågarna på bordet, kraftigt berusad av rom. (s. 13) 

När det uppstår bråk inne på värdshuset Amiral Benbow skapar Dr. Livesey stabilitet till 

situationen och är en trygg punkt i den osäkra miljön. Hans lugna sätt står i stor kontrast till 

den unge Jim, den sjuka fadern och den skrikiga, romdrickande piraten som en kväll fortsätter 

att härja med sina visor och sitt odrägliga beteende, denna gång med Dr. Livesey´s närvaro 

Under tiden blev kaptenen alltmer uppspelt av sin sång, och till slut slog han näven i bordet på ett sätt som vi alla 

visste betydde – håll tyst. Alla lydde genast, alla utom Dr. Livesey. (s. 14) 

Bråket inne på Amiral Benbow utmärker Dr. Livesey som en mogen vuxen som hanterar 

konflikter via kommunikation och bestämdhet. Han använder sig av sin status som doktor och 

sin starka retorik som vapen mot den onyktra kaptenen. När han reder ut situationen och 

uppenbarligen påverkar oroligheterna inne på Amiral Benbow fastställs hans trovärdighet som 

den trygga och mogna doktor han är. 
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Strax därpå fördes doktor Liveseys häst fram till dörren och han red iväg. Men kaptenen höll sig lugn både den 

kvällen och många som följde därpå. (s. 14) 

Dr. Livesey behåller sitt lugn genom hela berättelsen. Specifika situationer tvingar honom till 

att bruka våld för att lösa livshotande konflikter. Det är emellertid ingen moralisk situation 

som ändrar hans beteende för att göra honom mer dynamisk. I slutet av berättelsen väljer han 

att hjälpa myteristerna med att behandla deras skador. Han är densamma karaktär som vi lärde 

känna i värdshuset Amiral Benbow i berättelsens inledning.  

Likheter och skillnader - Medhjälpare  

Som karaktärer delar Fredrik och Dr. Livesey några egenskaper. De är både två karaktärer 

som är äldre än protagonisten och det är tydligt i båda äventyrsromanerna att det är ett 

förhållande mellan barn/ungdom och vuxen. Båda två beskrivs som karaktärer med hög 

status. Fredrik får sin status genom att vara en storvuxen man som bara på utseendet är en 

respektingivande karaktär. Det är framför allt bland besättningsmännen ombord på skeppet 

som Fredrik brukar sin status och är en direkt medhjälpare till Siri. Dr. Livesey får sin status 

genom att vara en lugn och godtrogen människa som klarar av att lösa konflikter med ord. Det 

är tänkbart att Dr. Livesey får status genom hans profession som doktor. De har även 

gemensamt att det inte alltid är närvarande samtidigt som de finns med genom hela 

handlingsförloppet.  

Rent mängdmässigt tar Dr. Livesey större plats i berättelsen än Fredrik. Dr. Livesey har tre 

kapitel i boken som är berättande ur hans perspektiv. Doktorns roll som medhjälpare är inte 

lika självklar. Det finns skäl till att tro att Jim skulle klara av resan och hitta skatten utan Dr. 

Liveseys hjälp. Dock så ger Dr. Livesey stabilitet till Jim och resan i stort. Stabilitet som 

eventuellt bidrar till att Jim och de andra hittar skatten. 

Fredriks roll som medhjälpare är mycket tydligare i Ishavspirater. Han är anledningen till att 

Siri kommer ombord på skeppet och får börja sin resa. Han är anledningen till att Siri klarar 

av den obekanta vuxenvärlden som många gånger sätter hennes äventyr i fara.  

Fredrik är inte ensam medhjälpare i Ishavspirater, men han erhåller rollen som den mest 

betydelsefulla. Under äventyret får Siri hjälp av andra karaktärer. Dessa medhjälpare är inte 

närvarande under hela handlingsförloppet utan dyker upp i episoder. Deras hjälp är dock 

vitala för Sris framgång och slutliga seger. Detsamma är sant för Jims medhjälpare i 

Skattkammarön. Ben Gun, den strandsatta sjömannen, är kanske den mest betydelsefulla 

karaktären till att de faktiskt hittar skatten. Hans närvaro i handlingsförloppet är dock litet och 
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han är närvarande i episoder. Motivet till Dr. Livesey och Fredrik som medhjälpare är det 

faktum att de står i direkt anknytning till protagonisterna, med emfas på känslomässig 

anknytning.  

4.5 Analys av miljö 

För att analysera miljön i böckerna kommer jag titta på hur den faktiska miljön ser ut, vilken 

tid den utspelar sig i, hur författaren har valt att beskriva miljön. Har miljön några andra 

syften? Jag jämför sedan dessa beskrivningar för att peka på likheter och skillnader. 

Miljöbeskrivning - Ishavspirater 

Ishavspirater presenterar ishavet först för läsaren genom en bild, redan innan bokens 

inledning. Bilden säger inget om att det skulle finnas något mer än ishavet, inte heller i boken 

presenteras någon annan plats som sträcker sig utanför ishavet. I ett samtal mellan de två 

systrarna fastställer Siri att ishavet är hela världen. 

Långt bort i väst. Så långt man kan komma innan världen tar slut och man ramlar över kanten. (s. 13) 

 På bilden syns större, namngivna öar samt några mindre omärkta öar. Den mest 

anmärkningsvärda ön är Ytterö, som på bilden visar staden Seglen. Den är mycket större än 

de resterande och är ensam om att visa en stad. Utöver Ytterö, är det ingen ö som utmärker 

sig. Denna bild finns även med i berättelsen i form av en karta. 

Ishavet och dess öar framställs som en väldigt kall plats med låga temperaturer. 

I Blåvik, där jag bor, kan det bli så kallt på vintern att skeppens segel fryser i luften. En gång hittade jag en fågel 

på marken, en skarv var det. Hon hade ramlat ner från himlen när vingarna stelnade av kylan. (s .9) 

Det framkommer att det inte alltid är kallt ute på ishavet och att det förekommer varmare 

temperaturer vid andra årstider. Ishavet fryser inte alltid till is under vintern. 

Det var varmt i grottan, nästan lika varmt som när det är vår hemma hos oss. (s. 143) 

Förutom ishavet och dess öar består miljön av hamnstäder, värdshus, isgrottor och 

segelfartyg. Detaljbeskrivningarna kring dessa objekt är tunna och innehållsfattiga. Det finns 

inga udda detaljer kring dessa objekt och erfarenheten eller kunskapen om hur en isgrotta eller 

ett segelfartyg ser ut är relevant för att få en bra bild av hur miljön ser ut. Även om det inte är 

en genomgående detaljrikedom i sättet som Frida Nilsson beskriver miljön och objekten i 

Ishavspirater så finns det undantag.  
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I kajutan var det varmt och ganska fuktigt. Längs väggarna satt flera oljelampor som spred ett gult, behagligt 

sken. Det behövdes för utanför de små kantiga fönstergluggarna var kvällen becksvart. (s. 49) 

Det finns ingen tydlig angivelse för vilket årtal som äventyret tar plats. Det finns inga tecken 

på tekniska fenomen och det är tydligt att det inte utspelar sig i framtiden. Det är uppenbart att 

det inte heller utspelar sig i samtiden då det inte finns några referenser till dagens teknik eller 

andra ting. Mest troligt utspelar sig Ishavspirater i en tid för länge sen, när segelskepp var det 

primära fraktfartyget och bössor laddades med kulor som förvarades i askar. Den exakta 

tidsangivelsen påverkar inte miljöns betydelse i stor grad. 

Huruvida ishavet ses som en extremmiljö eller inte är svårt att analysera. Det framkommer 

referenser om hur ishavet är en kall och farlig plats. Men det är samtidigt inget som utmärker 

det från att vara mer än ett stort hav.  

Det var förstås väldigt sällan som ishavet frös, men det kunde ske, och var man ute på sjön då så fick man vinka 

adjö till livet. (s. 79) 

Miljöbeskrivning – Skattkammarön 

Miljön i Skattkammarön består av verklighetstrogna miljöer som antagligen symboliserar 

England under 1700-talet. De mest signifikanta platserna under berättelsen är värdshus, 

hamnstäder, segelskepp, havet och skattkammarön. Exakt vart händelsen utspelar sig 

framkommer inte. I bokens inledning fastställer Jim Hawkins genom sitt berättande att öns 

geografiska läge inte ska framkomma. Pirater, bössor, svärd och rom är ett tydligt tema som 

finns med under hela berättelsen. 

Miljöbeskrivningarna är detaljrika och förklarar mycket om hur plasterna ser ut. När 

handlindsförloppen tar oss till nya platser inleds de ofta med en detaljerad beskrivning av hur 

det ser ut. 

Det var ett ljust och trevligt litet ställe. Skylten var nymålad, fönstren hade rena röda gardiner, golvet var 

nysandat. Det löpte gator på bägge sidor och dörrarna stod öppna åt båda hållen, vilket gjorde det lätt att se in i 

det långa, låga rummet, trots molnen av tobaksrök. (s. 47) 

När Jim för första gången sätter fötterna på ön berättar han nyfiket om en märklig plats. En 

djurrik plats med sumpmark, vattensjuka träd, enstaka tallar och två eleganta bergstoppar som 

reflekterade solen. Det är stor detaljrikedom även vid mindre betydelsefulla platser. 

Sedan kom jag fram till ett tätt snår med de där ekliknande träden – amerikanska ekar lärde jag mig senare att de 

hette – som växte utmed marken som björnbärsbuskar med egendomligt förvridna kvistar och ett lövverk som 

var lika tätt som ett halmtak. Eksnåren sträckte sig ner från en sandhöjd, bredde ut sig och blev allt högre tills de 
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nådde kanten av ett brett, vassbevuxet kärr, genom vilket en av bäckarna sökte sig ram till ankarplatsen. 

Sumpmarken ångade i det starka solskenet, och kikarens kontur dallrade i diset. (s. 77) 

Omgivningen i Skattkammarön är inte en uppenbar extremmiljö, utan blir det i Jims ögon. 

Farorna och oroligheterna skapas endast av karaktärernas handlingar och beslut. Miljöns syfte 

åligger som bakgrund och stämningsskapare.  

Likheter och skillnader – Miljö 

Det finns många liknande element och objekt i båda böckerna. Båda innehåller pirater, 

segelskepp, ett stort hav, värdshus, hamnstäder, bössor, svärd. Den mest betydelsefulla platsen 

i både berättelserna är öar. Det finns en stor likhet i den tid som det utspelar sig i. I 

Ishavspirater är det inte givet vilken tid det handlar om, men det är så många objekt och ting 

som är liknande dem i Skattkammarön att tidsepokerna antagligen är densamma i båda 

böckerna. Den största skillnaden mellan hur miljön framställs är Ishavspiraters mer kalla och 

frusna miljö jämfört med en varmare och mer exotisk plats i Skattkammarön. 

Miljöerna blir dock mer extrema i båda berättelserna genom de unga protagonisternas närvaro 

ute på haven och på öarna. I Skattkammarön är det verklighetstrogna miljöer som i Jims ögon 

blir tuffa och krävande miljöer. Havet, värdshusen och piratskeppen blir tydliga extremplatser 

för både Jim och Siri.  

Sättet som författarna beskriver miljöerna är olika. Robert Louis Stevenson använder större 

detaljrikedom och använder mer plats till att förklara platser och ting. Frida Nilsson beskriver 

inte alls lika detaljerat, även om beskrivningen finns där. I Skattkammarön används ibland 

synonymer för att namnge olika föremål. Svärdet benämns huggaren och skeppet som de reser 

på kallas ofta för skutan. 

4.6 Analys av genre 

I analysen av genre kommer jag titta hur väl de stämmer överens med den genreindelningen 

som är beskriven i litteraturgenomgången. 

Likheter och skillnader – Genre 

Skattkammarön faller naturligt in i genreindelningen för äventyrsromaner. 

Handlingsförloppet, en ung pojke som söker efter en skatt, är tydligt kategoriserat till en 

äventyrsberättelse. Den följer handlingsförloppet hemmet – uppbrott hemifrån – äventyr – 

hemresa, väldigt tydligt. Jim Hawkins symboliserar den tydliga protagonisten som plötsligt 

befinner sig ute på äventyr. Miljön i Skattkammarön är nödvändigtvis inte det som 



Daniel Lagré   
 

32 
 

karaktäriserar en äventyrsberättelse. Befolkningen runt omkring Hawkins får inte 

nedgraderade livsförhållande, förutom hans mamma. Men det kan ses som en extremmiljö i 

den bemärkelsen att många av de platser som de besöker är olämpliga för barn. 

Ishavspirater är även den en äventyrsroman. Den har samma handlingsförlopp som 

Skattkammarön i form av hemmet – uppbrott hemifrån – äventyret – hemresa. Miljön 

påminner om en tydligare extremmiljö där det beskrivs att vistelse ute på ishavet när det 

fryser till is är lika med döden. Men Ishavspirater presenterar en värld som inte är lik den 

verkliga världen och har drag av fantasygenren med inslag av en sjöjungfru och det faktum att 

världen verkar vara platt. Utöver det är inslagen i Ishavspirater realistiska och därför 

kategoriseras den mer till realistisk fantasy, som emellertid är väldigt lik äventyrsromanen. 
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5. Diskussion och slutsatser 

I diskussionen och slutsatser följer först en resultatsummering för att svara på studiens båda 

frågeställningar. Därefter diskuteras andra element som har hittats i böckerna. 

5.1 Slutsats - Komparation 

Resultatsummeringen ämnar svara på den första frågeställningen för denna studie. Den 

komparativa analysen i denna studie visar att böckerna Skattkammarön av Robert Louis 

Stevenson och Ishavspirater av Frida Nilsson innehar både likheter och skillnader. De största 

likheterna som analysen visar är att handlingsförloppen påminner mycket om varandra. 

Miljön i båda böckerna innehar liknande objekt och element och protagonisterna delar 

liknande egenskaper och finner sig i liknande situationer. Det är båda två äventyrsromaner där 

två unga protagonister ger sig ut på äventyr för att hämta något. Under äventyret stöter de på 

faror som de båda löser genom mod och godhet. De får hjälp att klara av sina respektive 

äventyr genom olika medhjälpare. Båda äventyrsromanerna är komedier i den bemärkelsen att 

de båda slutar lyckligt.  

De största olikheterna i böckerna är anledningen till sökandet och äventyret. En ger sig ut på 

äventyr för att rädda det som har tagits ifrån henne, medan den andra ger sig ut på äventyr för 

något som aldrig var hans från början. Antagonisterna skiljer sig avsevärt i böckerna. 

Ishavspirater har en platt och uppenbar antagonist som är en ond och självisk karaktär som 

utnyttjar barn, medan Skattkammarön har en rundare antagonist som med stark retorik oftare 

förvånar läsaren med oförutsägbara handlingar. Ishavspirater har också mer fantasyrelaterade 

inslag jämfört med Skattkammarön. 

5.2 Slutsats - Komparation som metod i undervisningen 

Denna del ämnar svara på den andra frågeställningen för studien huruvida komparation som 

metod kan användas i undervisningen för elever i grundskolan. Det är emellertid svårt att helt 

svara på den frågan som ett exakt svar. Mina lärdomar och erfarenheter av metoden får därför 

svara på huruvida metoden kan användas i undervisningen. Metoden syftar till att kunna 

användas för att lära ut det centrala innehållet: 

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och 

tillbakablickar, miljö och personbeskrivningar samt dialoger (Skolverket 2011, s 250). 

För denna komparativa studie har jag tittat på typiska uppbyggnad, genre, miljö- och 

personbeskrivningar. Metoden har fungerat med framgång för att på ett analytiskt sätt kunna 
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peka på texternas typiska uppbyggnad, i form av handlingsförlopp och genreindelning, miljö- 

och personbeskrivningar i form av att jämföra karaktärer med liknade roller samt miljöns 

olika gestaltning i de båda böckerna. Den största framgångsfaktorn till att metoden kan ses 

som givande i undervisning är att metoden tillåter jämförelse. Därmed kan eleven jämföra och 

få en större förståelse för att egenskaper i litteratur kan vara flerdimensionella.  

5.3 Diskussion om komparation i undervisning 

En insikt som jag har fått är att komparera på det här sättet ger en större insyn i analysen och 

det är lättare att relatera de olika egenskaperna till något annat. Det ger en större utrymme för 

att diskutera och kan vara en bra metod för att lära sig kunskapsinnehåll. Precis som i 

Mendelsons (2012) studie, som är presenterad i den tidigare forskningen, blir hans didaktiska 

val ett resultat som bidrar till djupare och mer nyanserade diskussioner. Det didaktiska valet 

att föra in komparation för att diskutera och jämföra egenskaper som godhet, vänskap eller 

ondska etc. skulle kunna bidra till mer nyanserade diskussioner. Komparation skulle även 

kunna användas för att titta på hur författare använder tekniker för att beskriva olika saker.  

 I denna studie har det varit intressant att titta på hur två protagonister, i form av Jim och Siri, 

många gånger väljer att handla på liknande sätt. Samtidigt har det varit intressant och lärorikt 

att studera de två böckernas antagonister. De har varit studiens kanske största skillnader i 

form av att ena har varit mer uppenbar än den andra. I böckernas uppbyggnad har det legat 

större fokus på äventyret i Ishavspirater medan Skattkammarön blir spännande redan innan de 

åker ut på äventyret. Metoden har gett mig insyn i att den typiska uppbyggnaden ofta följer 

samma mönster, men att de olika delarna formas och beskrivs på sitt eget sätt. 

I undervisning som syftar till elever i yngre åldrar är det givetvis svårt att analysera så mycket 

text. Undervisningen får anpassas till hur mycket eleven klarar av. En svaghet i att jämföra två 

böcker på det här sättet kan eventuellt vara att det tar väldigt lång tid att ta sig igenom en text. 

Tiden som det tar att läsa en bok kan göra att det blir svårt att jämföra eftersom tiden blir en 

aspekt som gör att eleverna glömmer bort vissa element och egenskaper hos dem eller det som 

ska jämföras. Det kräver att pedagogen planerar tidigt för vad det är som ska jämföras och 

metoden bör därför ses som något som genomförs under en längre tid.  

De aspekter som artiklarna tar upp i den tidigare forskningen kan vara svåra att använda sig 

av i grundskolan på grund av för avancerade aspekter som studierna tar upp. Däremot visar 

artiklarna att det finns många aspekter i litteraturen som kan bidra till mer nyanserade 
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diskussioner i klassrummet och att böcker kan användas för elever i olika åldrar om innehållet 

anpassas.  

En annan insikt är att det inte finns någon direkt anknytning i kunskapskraven i svenska som 

relaterar till att elever ska kunna jämföra texter. Metoden att jämföra kan dock ses som ett sätt 

att främja att elever lär sig sammanfatta och kommentera centrala delar med koppling till 

sammanhanget. Det kan även främja att eleven kan tolka och föra resonemang om tydligt 

framträdande budskap, som står beskrivet i kunskapskravet för svenskundervisning i 

läroplanen (Skolverket, 2011, s. 253). På så sätt kan metoden komparation ses som en 

framgångsrik metod för att främja elevers kunskaper i svenskundervisning. 

5.4 Insikter om andra element i Ishavspirater och Skattkammarön 

En erfarenhet som har uppenbarat sig genom att jämföra dessa böcker är mängden olika sätt 

och synvinklar det går att ha i en komparation. Begränsningen blir ytterst viktig för att få en 

relevant jämförelse och kriterierna för vad som ska analyseras och jämföras blir viktiga 

element.  

Trots att jag har haft specifika element att titta på är det svårt att helt ignorera andra 

intressanta aspekter. En insikt som jag har fått efter att ha läst båda böckerna är 

implementeringen av kvinnliga kontra manliga karaktärer. Detta kräver givetvis en helt egen 

studie för att kunna svara på, men det är intressant hur Skattkammarön endast innehåller två 

kvinnliga karaktärer i form av Jim Hawkins mamma och en annan bakgrundsperson. 

Ishavspirater har, utan att veta exakt, ungefär lika många kvinnliga karaktärer som manliga. 

Den har framförallt en kvinnlig protagonist i en genre som, under tiden som Skattkammarön 

publicerades, främst riktade sig åt pojkar. Det har onekligen hänt mycket med kvinnors 

rättigheter på över 100 år och det är lätt att dra paralleller med det och hur Frida Nilsson 

väljer att inkludera fler kvinnliga karaktärer än Robert Louis Stevenson. Även om jag inte kan 

svara på det så är det en intressant aspekt att tänkta på om någon av dessa böcker används i 

grundskolans undervisning. Skolans huvuduppdrag syftar bland annat till att främja 

jämställdhet mellan män och kvinnor, och svenskundervisningen skulle kunna använda någon 

av dessa böcker, eller båda, för att belysa och diskutera det.  
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