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Abstract 

In today’s Swedish society you need to have good reading skills. Everyday life 

contains many occasions when you have to read and understand what it is you are 

reading. This can be anything from reading the newspaper to paying a bill. The 

Swedish curriculum states that all pupils should be given the opportunity to develop 

strategies so that they will become able to create their own texts and to understand 

other people’s texts. One way to achieve these goals is to allow pupils to read various 

texts, ranging from factual texts to fiction. Fiction contains many different genres, 

and one of the genres that appeal to many children is the detective story. This genre 

contains various suspense-creating elements that attract the reader to read further, 

which helps pupils to develop their reading strategies. Therefore, this study 

describes a text- and image-analysis of two books in a book series named The 

Arkeolog Sleuths. The study focuses on suspense and on how suspense can be 

created in a book written for children. The scientific theoretical perspective that this 

study is based on is Hermeneutics and the hermeneutic circle which means that you 

start to examine the entirety, goes into the details and then out to the whole again. 

The scientific method being used is Narratology that answers the questions of what 

is told, and how it is told. The results of the analysis shows that the child detective 

story contains several elements that creates suspense in a text. Some of these 

suspense-creating elements are highlighted as well as the interaction between text 

and illustration to enhance these. 
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1 INLEDNING 

Böcker som innehåller spänning tillhör många barns favoriter och det finns flera 

genrer inom barnlitteraturen som innehåller spännande element. En av dessa genrer 

är barndeckaren som ofta innehåller en berättelse om några barn som blir indragna i 

mysterier av olika slag. I barndeckaren är det barnen som löser mysteriet, förhindrar 

brott och sätter fast skurkarna. De böcker som undersöks i denna studie heter 

Arkeologdeckarna och Inka-skatten (2015) samt Arkeologdeckarna och Tors ham-

mare (2016) och de ingår i en kommande långserie av författaren Dan Höjer. Hans 

böcker har blivit allt mer populära, vilket bland annat märks på det stigande antalet 

lån av Höjers böcker på biblioteken i Sverige. År 2011 registrerades 191 335 lån av 

Höjers böcker på Sveriges folk- och skolbibliotek. Fyra år senare hade antalet lån av 

samme författare stigit till 353 820 stycken och Dan Höjer låg på plats 22 i listan 

över de 200 mest utlånade författarna (Sveriges författarfond 2015). 

I studien undersöks vilka element som skapar spänning i Arkeologdeckarna och 

Inka-skatten (Höjer 2015) samt Arkeologdeckarna och Tors hammare (Höjer 2016). 

Böckerna ingår i genren barndeckare och spänning är en huvudkomponent inom 

denna genre. 

1.1 Syfte och frågor 

Syftet med denna studie är att undersöka hur spänningen byggs upp i böckerna om 

Arkeologdeckarna. För att kunna skapa spänning i en berättande text har författaren 

flera olika aspekter att ta hänsyn till. Denna studie har som mål att belysa några av 

dessa. Studiens forskningsfrågor är: 

 Vilka språkliga element används för att skapa spänning i en text? 

 Hur fördelas informationen om det som sker mellan läsaren och karaktärerna 

för att skapa spänning i böckerna? 

 Vilken betydelse har illustrationerna för spänningskapandet? 

 Hur samverkar text och illustrationer för att bygga upp och förstärka 

spänningen? 

 

För att uppfylla studiens syfte har jag utgått från ovanstående frågor. Det utvalda 

materialet ingår i barndeckargenren som med sina spännande inslag är populär bland 

unga läsare. Ett bevis för detta påstående är att böckerna inom denna genre frekvent 

lånas ut på de svenska biblioteken (Sveriges författarfond 2015, hämtad 2016-12-

13). 



 

 

1.2 Styrdokument 

Enligt den svenska läroplanen ska undervisningen ”stimulera elevernas intresse för 

att läsa och skriva. Eleverna ska få möta och få kunskaper om skönlitteratur från 

olika tider och skilda delar av världen” (Skolverket 2011:222). Det centrala inne-

hållet i läroplanen för årskurs 4–6 lyfter fram de berättande texternas betydelse och 

eleverna ska ta del av: 

 

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, 

från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, 

lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och 

identitets- och livsfrågor. (Skolverket 2011:225) 

 

Ur citatet i Skolverkets dokument ovan framgår att eleverna ska ta del av olika barn- 

och ungdomsförfattares verk. Elevernas intresse för läsning kan väckas då eleverna 

antingen läser på egen hand eller lyssnar på högläsning (Skolverket 2011:224f). 

Genom läsningen får eleverna kännedom om texternas struktur, budskap och 

språkliga drag, vilket kan ge dem insyn i hur de kan hur de skriva egna texter inom 

en genre. Fredriksson och Fredriksson framhåller att lärarna ska skapa en 

stimulerande läsmiljö för eleverna och att barn- och ungdomsdeckaren är 

lässtimulerande (Fredriksson & Fredriksson 2004:317). Lärarnas uppgift är att nyttja 

varierande strategier för att få eleverna att läsa och att ge eleverna den tid de behöver 

för att utveckla sina lässtrategier i olika genrer. 

2 BAKGRUND OCH TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Nedan presenteras tidigare forskning inom text- och bildanalys. Därefter följer en 

beskrivning av långserieböcker och fortsättningsböcker, samt av barn- och ung-

domslitteraturen. Text och illustrationer i barndeckare, barndeckaren som genrer och 

spänningsskapande element förklaras. Sedan följer en beskrivning av hur en bild-

analys ska se ut och samverkan mellan text och illustrationer avslutar avsnittet. 

2.1 Tidigare forskning 

År 2004 genomförde Knobloch m.fl. en undersökning om hur en texts uppbyggnad 

och struktur bör se ut för att skapa spänning, nyfikenhet eller nöje i en text. Tre olika 

undersökningar ägde rum där respondenterna skulle läsa en text och besvara ett 

frågeformulär om texten och upplevelsen av denna. Texterna var uppbyggda på tre 
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olika sätt: linjärt, omkastat samt upp- och nedvänt. Slutsatsen av undersökningen är 

att spänningsskapande texter ska ha en linjär uppbyggnad med en inledande 

händelse, förtydligande eller förklaring, komplikation, klimax och upplösning. Den 

linjära strukturen och uppbyggnaden väcker mer spänning inom läsaren än vad den 

omkastade eller den upp- och nedvända gör då spänningen gradvis kan byggas upp 

för att till slut nå klimax och upplösning. Det är inte ovanligt att läsaren är medveten 

om en annalkande fara som karaktärerna i berättelsen är omedvetna om (Knobloch 

m.fl. 2004:261f). Knobloch m.fl. påpekar att undanhållandet av information i en text 

leder till en känsla av spänning hos läsaren. (Knobloch m.fl. 2004:282). 

Ett grundläggande verktyg inom berättelsekonstens alla genrer är cliffhangern, 

påpekar Terlaak Poot (2016). Han har genomfört en undersökning om cliffhangerns 

betydelse för berättande texter. Undersökningen visar att cliffhangern påverkar be-

rättelsens progression då den belyser olika sammanhang och avbrott i texten, samt 

kan leda in läsaren på villospår. (Terlaak Poot 2016:50f). Cliffhangern förstärker en 

del förväntningar på vad som ska komma att ske inom den närmaste framtiden, men 

håller samtidigt läsaren kvar i nutiden. Läsaren uppmanas till att fundera över vad 

som kommer att ske härnäst, då det är uppenbart att berättelsen ska fortsätta (Terlaak 

Poot 2016:55). Cliffhangern kan användas för att skapa spänning i en berättelse, men 

alla spännande berättelser innehåller inte detta berättarknep (Terlaak Poot 2016:51). 

 Hur ett spännande material eller en berättelse kan påverka en läsares känslor vid 

en andra läsning har undersökts av bland andra Prieto-Pablos (1998). Hans slutsats 

är att det finns två saker som speciellt påverkas vid läsandet och omläsandet av en 

spännande text. Det första är att läsaren känner att texten saknar information och att 

detta faktum skapar en känslomässig oro hos läsaren då denne förlorar kontrollen 

över det som sker i berättelsen. Det andra är att läsaren vill veta mer om det som ska 

ske. Enligt Prieto-Pablos reagerar läsarna på olika sätt. En del avvaktar händelsernas 

utveckling, men de flesta läsarna söker lösningen på gåtan innan den avslöjas i texten 

då de tilltalas av tanken på att kunna lösa gåtan innan svaret avslöjas av författaren 

För att undvika att läsarna blir allt för frustrerade över den saknade informationen 

finns det ofta ledtrådar i texten. Läsarens egna erfarenheter av liknande litteratur är 

viktiga då de kan användas för att finna ledtrådarna och dra olika slutsatser (Prieto-

Pablos 1998:101ff). 



 

 

2.2 Långserieböcker och fortsättningsböcker 

Nikolajeva (2004) påpekar att det både finns likheter och skillnader mellan lång-

serieböcker och fortsättningsböcker. Likheten är att de handlar om samma huvudka-

raktärer serierna igenom. Skillnaden är att fortsättningsböckerna helst ska läsas i rätt 

ordning om läsaren ska kunna förstå nästa bok, medan långserieböckerna kan läsas 

i vilken ordning som helst. Nikolajeva (2004) anger Narnia-sviten som ett exempel 

på fortsättningsböcker då sviten börjar vid skapelsen och slutar med undergången, 

samt böckerna om Kitty Drew som ett exempel på långserieböcker då dessa böcker 

inte behöver läsas i rätt följd (Nikolajeva 2004:245ff). 

2.3 Barn- och ungdomslitteratur 

Litteratur som riktar sig mot barn innehåller ofta ett ämne, stil och språk som passar 

barnens intressen, erfarenheter och mognad. Handlingen är viktigare än miljöbe-

skrivningarna. Kapitlen är korta och böckerna innehåller ofta illustrationer som 

förtydligar det som sker i texten (Kåreland & Werkmäster 1985:81). Barnlitteratur 

är litteratur som är skriven, publicerad och marknadsförd för barn mellan 0 och 18 

år (Nikolajeva 2004:15). Barnlitterära texter har ofta ett grundläggande, progressivt 

mönster som ser ut på följande sätt: hem, uppbrott från hemmet, äventyr och hem-

komst. Slutet är ofta lyckligt. Vad som anses vara ett lyckligt slut skiljer sig dock åt 

i olika tider, kulturer och genrer (Nikolajeva 2004:57ff). När Kåreland och Werk-

mäster (1985:81) beskriver samma sak använder de begreppet adaptation som 

innebär att både författare och illustratör anpassar sitt material efter den tänkta 

målgruppen. 

2.4 Text och illustrationer i barnböcker 

Det finns böcker med eller utan illustrationer. En bok utan illustrationer innehåller 

inga bilder, medan en illustrerad bok innehåller en eller flera bilder. I den illustrerade 

boken är det texten som ger läsaren mest information om handlingen (Kåreland & 

Werkmäster 1985:19). Författarna menar att en illustration kan tillföra nya saker till 

berättelsen, saker som inte står i texten, och att detta kan stimulera läsarnas fantasi 

(Kåreland & Werkmäster 1985:76). 

Barnboksbilder har ofta dubbla funktioner, dels förtydligar bilderna textens bud-

skap och dels fungerar de som ren utsmyckning. Barnboksillustrationer är en term 

för de bilder som avbildar det som sker i texten (Cornell m.fl. 1985:36). Bilder kan 

användas som kommunikationsmedel och som informationskälla mellan den person 
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som visar bilden, bilden och den som ser bilden. Det vanligaste är att bilden är indi-

rekt, vilket innebär att bilden visas genom en bok där författare och tecknare samar-

betar. Den bildspråkliga formen samverkar med den verbalspråkliga (Cornell m.fl. 

1985:46f). 

På titelsidan står i regel bokens titel samt textförfattarens, illustratörens och bok-

förlagets namn. I bilderböcker är huvudkaraktärerna ofta avbildade på denna sida. 

Denna bild fungerar som en presentation av karaktärerna (Nikolajeva 2000:65ff). 

Karaktärernas utseende, klädsel och rörelsemönster beskrivs ofta med ord i en nar-

rativ berättelse. Deras handlingar, reaktioner, tankar, känslor och de dialoger de del-

tar i ger läsaren en klarare bild av hur de är och skapar ett närmare band mellan läsare 

och karaktär. Bilderna som ingår i en illustrerad text kan antingen förstärka läsarens 

inre bild eller motsäga den. Bilden ger läsaren en omedelbar bild av karaktärernas 

utseende och beteende, medan textens beskrivning tar tid att läsa. Texten är dock 

oslagbar när det gäller att förklara karaktärernas inre egenskaper och relationerna 

dem emellan (Nikolajeva 2000:139ff). 

2.5 Om barndeckare 

År 1946 anordnade bokförlaget Rabén & Sjögren en pristävling i vilken deltagarna 

fick i uppgift att skriva en svensk barn- och ungdomsdeckare. Mästerdetektiven 

Blomkvist av Astrid Lindgren och Skuggornas hus av Åke Holmberg utsågs till täv-

lingens vinnare och den svenska litteraturen hade fått en ny genre (Fredriksson & 

Fredriksson 2004:22f). Lindgren och Holmberg var dock inte de första som skrev 

deckare för barn och ungdomar. Det fanns redan flera utländska författare som 

verkade inom denna genre (Fredriksson & Fredriksson 2004:25ff). 

Barndeckaren innehåller kampen mellan gott och ont, ett mysterium eller gåta 

(Nikolajeva 2004:68). Den miljö som handlingen utspelar sig i kan belysa och i viss 

mån utforma handlingarna som sker. Konflikter förekommer ofta inom barnlittera-

turen och dessa konflikter blir tydligare när de förflyttas från karaktärernas hem-

miljö. Miljön kan vara karaktärernas motståndare och den kan skapa en atmosfär 

(Nikolajeva 2004:78f). 

Lena Kåreland (2001) påpekar att mysterier och deckarhistorier tilltalar unga lä-

sare som tycker om spänning. I barndeckarna är det ofta barn som löser mysterierna 

och vuxna som är skurkar. Deckargenren innehåller olika schabloner. Ett exempel 

på en schablon är beskrivningarna och illustrationerna av skurkarna i böckerna. 

Skurkarna är ofta tydligt tecknade och har speciella drag. Om det finns mer än en 



 

 

skurk, är ledaren ofta smart och elak, medan medhjälparen är mindre smart och 

klumpig. En annan vanligt förekommande del i barndeckaren är konflikten mellan 

barn och vuxna (Kåreland 2001:90ff). 

Fredriksson och Fredriksson (2004:114ff) konstaterar att många barn- och ung-

domsdeckare innehåller illustrationer som har en stor betydelse för böckernas inne-

håll. Författarna påpekar att det är vanligare med illustrationer i böcker för yngre 

barn, samt i barn- och ungdomsdeckare än det är inom litteratur för lite äldre ungdo-

mar eller vuxna. 

2.6 Spänningsskapande element 

Det finns flera olika aspekter att beakta om spänning ska kunna skapas i en text. En 

komponent som kan skapa spänning inom barn- och ungdomsdeckaren är konflikten 

mellan barn och vuxna. Denna konflikt stegras allt mer under berättelsens gång för 

att nå klimax där allt ställs på sin spets. Till sist når konflikten en upplösning och de 

vuxna som hotar barnen får ta sitt straff. En sådan konflikt kan te sig skrämmande 

då barnen ofta är i underläge gentemot de vuxna, men det är barnen som löser fallen 

och sätter dit skurkarna, med eller utan hjälp från vuxna (Kåreland 2015:134f). 

En annan spänningsskapande komponent är begreppet luckor som innebär att en 

del av informationen saknas i texten. Genom att låta läsaren vänta på upplösningen 

av en spännande situation i berättelsen, skapas luckor i den information som läsaren 

kan ta till sig i sina försök att lösa mysteriet innan texten gör det. För att texten ska 

kunna få ett sammanhang måste läsaren använda sina kunskaper och erfarenheter i 

tolkningen av textens innehåll. I en illustrerad text samspelar texten och bilderna på 

olika sätt. De kan fylla i varandras luckor, men även låta dem vara kvar för läsarens 

egna tolkningar (Nikolajeva 2000:12ff). 

Kåreland (2015) framhäver berättarröstens betydelse. Berättarrösten kan se ut på 

två sätt. Den kan vara homodiegetisk eller heterodiegetisk. Homodiegetisk innebär 

att den som berättar deltar i berättelsen och heterodiegetisk innebär att den som be-

rättar står utanför berättelsen. Berättarrösten kan vara synlig eller osynlig, objektiv 

eller subjektiv, pålitlig eller opålitlig. Det är berättarrösten som avgör vad som ska 

berättas eller inte. Ibland är det en röst och andra gånger skiftar berättarperspektivet 

och flera berättarröster som gör sig hörda. Även berättarperspektivet kan skifta. 

Olika perspektiv ger olika tolkningar av samma händelser, vilket innebär att samma 

berättelse kan få olika innebörder beroende på vem det är som berättar (Kåreland 

2015:139ff). 
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Illustrationer kan både underlätta för läsarnas förståelse av det som sker i texten, 

samt förstärka spänningen när text och bild samspelar med varandra. Illustrationerna 

kan även fungera som ren dekoration (Cornell m.fl. 1985:36). Det som texten för-

medlar kan ta tid att förstå, medan en illustration är omedelbar och även om språket 

eller läsförståelsen brister kan illustrationerna fungera som en hjälp för att tydliggöra 

det som står i texten. Vid läsning av en text som innehåller okända ord eller uttryck 

kan illustrationerna underlätta tolkandet av dessa. Många barn- och ungdomsdeckare 

innehåller flera illustrationer som lyfter fram det som sker i texten. Detta gäller till 

exempel böckerna om Arkeologdeckarna. 

Kåreland har beskrivit den spännande textens huvudkaraktärer som kan bestå av 

en eller flera personer, djur eller föremål. Huvudkaraktärerna kan vara statiska och 

platta, då har karaktären endast en slags egenskap som till exempel den goda prin-

sessan eller den elaka häxan. De kan även vara dynamiska och runda, vilket innebär 

att de har flera olika egenskaper. Karaktärerna får liv genom beskrivningen av dem, 

samt genom deras tankar och beteende (Kåreland 2015:137ff). 

2.7 Att analysera en illustration 

Kåreland och Werkmäster (1985) beskriver förfarandet vid analyserandet av en bild. 

Det innebär att betraktaren inser vad det är som avbildas. Vilken tid på dygnet eller 

året är det? Vilka personer avbildas och hur många är de? Vilken ålder, kön eller 

klass representerar de? Vilka relationer har de till varandra? Hur ser interiören eller 

landskap ut? Är det nutid, dåtid eller framtid osv. En bildanalys handlar dessutom 

om former, volymer och färger, samt ljus och skugga, perspektiv och rörelserikt-

ningar. Bilderna innehåller även symboler som kan tolkas på olika sätt. Dessa 

symboler kan bland annat bestå av olika färger och blommor. Ett exempel är jungfru 

Marias blå klänning och den vita liljan som representerar kyskhet och renhet i flera 

religiösa målningar. Ett annat exempel är kärlekens röda ros och en lysande glöd-

lampa för idéer och lösningar på problem. 

I analysen skiljer man på den personliga tolkningen och den traditionella, mer 

allmänna. Bilderna i en bok ska inte bara analyseras en och en utan även som en 

sekvens av bilder. Enligt Kåreland och Werkmäster (1985) ska ett analysschema för 

bilderböcker visa att bilder och text först analyseras var för sig och sedan analyseras 

förhållandet mellan bilder och text (Kåreland & Werkmäster 1985:83ff). 



 

 

2.8 Samverkan mellan text och illustration 

En narrativ text är berättande, medan icke-narrativa texter består av dikter, fakta-

texter osv. En illustrerad bok är en bok med en narrativ text som har försetts med 

illustrationer (Nikolajeva 2000:16f). Bilderna i en illustrerad bok kan ha en lika stor 

betydelse som texten inom ett område, till exempel miljöbeskrivningen, och sedan 

olika stor betydelse inom andra områden, till exempel personbeskrivningarna och 

handlingsförloppet. I den illustrerade boken är det texten som har huvudrollen. Tex-

ten klarar sig utan illustrationerna, men illustrationerna klarar sig inte utan texten 

(Nikolajeva 2000:16f). 

3 METOD OCH MATERIAL 

I det här avsnittet beskrivs det vetenskapsteoretiska perspektiv och den vetenskap-

liga metod som studien utgår ifrån. Studiens olika analysmetoder lyfts fram, liksom 

materialet och metodkritiken. 

3.1 Vetenskapsteoretiskt perspektiv 

Allwood och Eriksson (2010) påpekar att hermeneutiken har gamla anor, men att 

nutidens hermeneutik växte fram under 1900-talet. Ett hermeneutiskt sätt att arbeta 

innebär att tolkningens roll lyfts fram, dvs. ”hur vi kan förstå och skapa mening” 

(Allwood & Eriksson 2010:91). De lyfter fram Wilhelm Dilthey som utvecklade den 

hermeneutiska cirkeln. Cirkeln visar hur ”helheten även innefattar den historiska och 

kulturella kontext inom vilken vi förstår texter och handlingar och som i sin tur 

bidrar till vår förståelse för historien och kulturen” (Allwood & Eriksson 2010:93). 

 Nikolajeva (2000) liknar läsandet av en bilderbok med den hermeneutiska cirkeln. 

I Bilderbokens pusselbitar beskriver hon hermeneutik som ”läran om hur vi tolkar 

olika typer av kommunikativa meddelanden” (Nikolajeva 2000:12). Den 

hermeneutiska cirkeln innebär en spiral som börjar med helheten, går in på 

detaljerna och sedan tillbaka till helheten igen. Spiralen tar aldrig slut, utan är evig. 

För varje varv ökar förståelsen för det studerade. Oavsett om läsaren tittar på 

bilderna eller texten först så uppstår det förväntningar på den del som väntar. 

Läsarens förståelse fördjupas och breddas under tiden som blicken vandrar mellan 

text och bild. Omläsning av texten och bilderna fördjupar förståelsen ännu mera 

(Nikolajeva 2000:13). 
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3.2 Vetenskaplig metod 

Narratologi är en textorienterad teori som har två grundläggande aspekter som gäller 

alla litterära texter. Dessa aspekter är historien, vad som berättas, samt berättelse, 

hur det berättas” (Nikolajeva 2004:36). Huvudkomponenterna inom begreppet 

historia är händelser (vad), personer (vem) och miljö (var och när). Berättarrösten 

och berättarperspektivet är huvudkomponenterna inom begreppet berättelse. Här 

undersöks vem som berättar och hur berättaren förhåller sig till det som sker. I 

berättarperspektivet ingår även berättelsens tid i förhållande till historiens tid, i 

vilken ordning presenteras händelserna, samt stil och språk (Nikolajeva 2004:36f). 

 Kåreland (2015:132) beskriver narratologi som en metod för att studera de mönster 

och principer, struktur och form, som styr en berättande text. I barnboken har 

handlingen en central roll. Händelseförloppet är kronologiskt och texten delas in i 

de betydelsefulla kärnhändelserna och sidohändelser som ger texten bredd. 

3.3 Analysmetod 

Denna studie kommer att kombinera en textanalys med en bildanalys då illustra-

tionerna förstärker de spänningsskapande elementen i texterna om Arkeologdeckar-

na. Nedan följer en beskrivning av de metoder som använts för att genomföra text-

analys, bildanalys samt text- och bildanalysens samverkan. Sedan kommer en kort 

förklaring av berättarröstens betydelse för det som skildras i texten och en förklaring 

till valet av material. 

3.3.1 Metod för textanalys 

För att kunna undersöka det utvalda materialet enligt ovanstående vetenskapsteo-

retiska perspektiv och vetenskapliga metod, har materialet lästs igenom flera gånger. 

Texternas struktur och uppbyggnad har undersökts och jämförts med tidigare 

forskning samt med olika teorier. Varje kapitel har studerats både tillsammans som 

en helhet och var för sig som olika delar. 

Olika begrepp har undersökts. Två exempel är cliffhangern och luckor som liknar 

varandra då de båda utelämnar information. Denna information är av stor betydelse 

för berättelsen och dess händelseförlopp och utan informationen skapas ett tomrum 

i texten (Terlaak Poot 2016; Nikolajeva 2000:12ff). Cliffhangern återfinns för det 

mesta i slutet på ett kapitel medan luckor kan finnas var som helst i texten. Olika 

uttryck och ord har studerats då de kan skapa spänning i en text, beroende på hur de 

uttrycks och framhävs i texten. För att förtydliga dessa ord och uttryck kan symboler, 

som till exempel ett utropstecken eller ett frågetecken, användas. 



 

 

3.3.2 Metod för bildanalys 

I analysen av illustrationerna i böckerna om Arkeologdeckarna har jag studerat 

karaktärernas utseende, minspel och rörelsemönster. Andra undersökta aspekter är 

tidpunkten för olika händelser, de avbildade miljöerna och hur karaktärerna avbildas 

i förhållande till varandra. Illustrationernas ljus och skugga och olika perspektiv är 

andra komponenter som har analyserats för att belysa vilken betydelse de har för 

skapandet av spänning. 

3.3.3 Samverkan text och illustration 

Analysen av texternas och illustrationernas samverkan följer den hermeneutiska 

spiralens mönster: Hur följer text och illustrationer varandra? Hur hör de samman? 

Hur förtydligar illustrationerna texternas innebörd och budskap? Hur sker detta? 

Analysen avslutas med en kontroll av de resultat jag tidigare har fått fram. 

3.3.4 Berättarrösten och berättarperspektiv 

I analysen undersöks berättarrösten med utgångspunkt i följande frågor: Vem 

berättar historien? Är berättaren synlig eller osynlig? Även berättarperspektivet 

analyseras genom en undersökning om vems perspektiv berättarrösten tar. Står 

berättaren på de godas eller ondas sida? Är berättarperspektivet partiskt eller 

opartiskt? Är det en vuxen som berättar eller ett barn? Berättarrösten och 

berättarperspektivet undersöks då de påverkar textens innebörd och den tolkning 

som läsaren gör. 

3.3.5 Metodkritik 

Studien utgår från ett hermeneutiskt vetenskapsteoretiskt perspektiv och den narra-

tiva metoden. Det finns inga garantier för att ett annat vetenskapsteoretiskt perspek-

tiv eller en annan vetenskaplig metod, hade kommit fram till samma slutsatser. Men 

det utvalda vetenskapsteoretiska perspektivet och den utvalda vetenskapliga 

metoden innebär en grundlig undersökning av studiens material. I en vetenskaplig 

uppsats ska forskaren vara objektiv i sina undersökningar och slutsatser. För att 

skapa objektivitet i studien har fler olika aspekter lyfts fram för att belysa materialets 

spänningsskapande element. 

3.4 Material 

Det material som studien baseras på presenteras i detta avsnitt, liksom urval och 

avgränsningar. Avsnittet avslutas med kritik av det valda materialet. 
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3.4.1 Arkeologdeckarna och Inka-skatten 

De tre kusinerna Marvin, Neffi och Ramses, samt Neffis hund Farao ska tillbringa 

en vecka på sommarlovet hos gammelfarbror Valdemar som är en berömd arkeolog. 

Kusinerna är dock inte imponerade av Valdemar som de tycker är en förvirrad 

gammal man. Valdemar visar sig vara mer spännande än de tror och det dröjer inte 

länge förrän de alla är indragna i en skattjakt. De flyger med en av Valdemars 

uppfinningar till djungeln för att leta efter en försvunnen Inka-skatt. 

 

– Men nu är det som det är. Och det kan bli farligt, fortsätter han sammanbitet. 

Plundrarna är inte att leka med. Marvin och Neffi tittar på varandra. Skämtar 

han? Det är omöjligt att säga. Men ingen av dem skrattar längre och till och med 

Farao sitter tyst och alldeles blickstilla. (Höjer 2015:36f) 

 

Skurken professor Grävberg är redan på plats i djungeln tillsammans med sina 

medhjälpare och de tar Valdemar tillfånga. Berättelsen innehåller både spänning och 

humor när kusinerna och skurkarna drabbar samman. 

3.4.2 Arkeologdeckarna och Tors hammare 

Det är höstlov och kusinerna har blivit inbjudna till gammelfarbror Valdemar. Denna 

gång är det inte utan en viss spänning och nyfikenhet som de åker dit. När de kommer 

fram tycks dock Valdemar ha glömt bort att han bjudit dit dem. Ett viktigt uppdrag 

väntar och kusinerna får följa med till Island där de ska undersöka sanningshalten i 

en gammal myt. Myten säger att vulkanen ska vakna och börja ryka om någon 

försöker stjäla den skatt som ligger dold i vulkanen. 

 

– Det finns skatter överallt där det en gång har funnits människor, säger 

Valdemar. Har ni inte hört om askmolnen? Neffi och Ramses ser ut som 

frågetecken. – Jo, jag läste att man varken kan lyfta eller landa på Island för att 

en vulkan har börjat spruta ur sig aska, säger Marvin. Och att det är risk för att 

den ska få ett riktigt utbrott och börja spruta lava. – Exakt. Det är därför vi ska 

dit, säger Valdemar. (Höjer 2016:29) 

 

Skatten är inget mindre än guden Tors hammare. Om denna skatt verkligen existerar 

vet de inte, men andra tycks vara övertygade om att myten är sann. I jakten på både 

skatten och skurkarna som försöker stjäla den, tas Valdemar tillfånga av en asa-



 

 

förening ledd av den fanatiska ordföranden Rakel. Kusinerna får dock oväntad hjälp 

och lyckas än en gång lösa mysteriet. 

3.4.3 Urval 

Analysen av spänningsskapande element genomförs på den påbörjade serien Arkeo-

logdeckarna av Dan Höjer. Det är en författare som har stigit i popularitet de senaste 

åren. Hans böcker lånas mycket på biblioteken och framför allt har Cirkusdeckarna 

blivit en omtyckt bokserie. Arkeologdeckarna är en ny serie som inte har analyserats 

tidigare, vilket gör att denna studie består av ett material som kan lyfta fram nya 

aspekter av spänningsskapande element i litteratur riktad mot barn. 

I studien undersöks båda böckerna om Arkeologdeckarna av flera olika skäl. Ett 

av skälen är att jag får ett bättre underlag för min studie. Genom att läsa båda böck-

erna kan olika jämförelser göras och likheter samt skillnader i både texter och illust-

rationer synliggörs. Undersökningen av böckerna ger dessutom en klarare bild av 

vilka de spänningsskapande elementen i texterna och illustrationerna kan vara. Detta 

är en fördel då det undersökta materialet blir större vid analyserandet av text och 

bild. Böckerna har en liknande struktur och upplägg som inleds med tre kusiner som 

ska spendera en del av ett lov hos gammelfarbror Valdemar. Valdemar tar med sig 

barnen på skattjakt, en konflikt uppstår och kusinerna löser fallet. 

3.4.4 Materialkritik 

Det undersökta materialet är av en begränsad omfattning och då analysen endast 

gäller två böcker i en bokserie kan inga generaliseringar över deckargenren genom-

föras. De slutsatser som dras gäller endast de undersökta texterna. Men texterna är 

relevanta då de riktar sig mot samma åldersgrupp och genre som undersökningen 

gör. Denna studie fokuserar på en genre som barn och ungdomar finner intressant 

och som de gärna läser. Det finns undersökningar som visar att människor tycker 

om när litteraturen de läser eller lyssnar på innehåller spänning. Det är spänningen 

som gör att läsaren fortsätter att läsa (Prieto-Pablos 1998:101). Deckargenren har 

varit populär sedan det sena 1940-talet och är så ännu. 

4 ANALYS OCH RESULTAT 

En kort beskrivning av textanalysen inleder avsnittet. Sedan följer bildanalysen samt 

analysen av texternas och illustrationernas samverkan. Avsnittet avslutas med 

sammanfattning och resultat. 
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4.1 Textanalys 

Avsnittet beskriver hur texternas uppbyggnad och struktur ser ut, och hur informa-

tionen fördelas mellan läsare och karaktärer. Berättarrösten och berättarperspektivet 

lyfts fram, liksom vem som berättar och vilket perspektiv hen har. Cliffhangerns, 

konfliktens, schablonernas och uttryckens, ordens och symbolernas betydelse för 

texterna förklaras. 

4.1.1 Linjär uppbyggnad och struktur 

Böckerna om Arkeologdeckarna och deras äventyr har en linjär uppbyggnad och 

struktur. Detta innebär att böckerna följer en viss ordning bestående av inledning, 

förklaring, komplikation, klimax och upplösning (Knobloch m.fl. 2004:259). Arkeo-

logdeckarna och Inka-skatten (2015) startar med kusinernas resor till Valdemar. 

Valdemar förklarar vad som pågår under helikopterfärden till Sydamerikas djungler. 

Komplikationen tillstöter när Valdemar blir tillfångatagen av skurkarna. Långt inne 

i berget når berättelsen sin klimax då kusinerna och skurkarna drabbar samman. 

Sedan avslutas berättelsen med en upplösning där faran är över och Valdemar kan 

återvända hem med kusinerna. I Arkeologdeckarna och Tors hammare (2016) inleds 

berättelsen med att kusinerna och Farao kommer hem till Valdemar som dock tycks 

ha glömt bort att han bjudit in dem. Allt får sin förklaring när Valdemar tar med sig 

dem till Island. Komplikationen uppstår när Valdemar blir tillfångatagen av en 

asaförening vars ledare litar på skurken Grävberg. Klimax uppstår när kusinerna 

räddar Valdemar med hjälp av en flicka från Island. I upplösningen åker skurkarna 

fast medan Marvin och den isländska flickan gömmer Tors hammare inne i vul-

kanen. 

Jag började med att jämföra texternas uppbyggnad och struktur med Knobloch, 

Patzig m.fl. (2004) och Nikolajevas (2004) modell till hur en spännande text bör vara 

uppbyggd respektive hur en barnboks text brukar vara strukturerad. Min slutsats är 

att det undersökta materialet följer den linjära uppbyggnaden och strukturen med en 

inledning, förklaring, komplikation, klimax och upplösning. Texterna har ett lyckligt 

slut där kusinerna och Valdemar återvänder hem efter att ha hindrat Professor Gräv-

berg och hans planer. Böckerna om Arkeologdeckarna tillhör deckargenren och som 

deckare strävar textens innehåll efter att skapa spänning. Genom att jämföra materi-

alet med texter och tidigare forskning har ett språkligt element för att skapa spänning 

i en text lyfts fram och konstaterats stämma i det undersökta materialet. 



 

 

4.1.2 Fördelning av information mellan läsare och karaktärer 

I inledningen till böckerna är det Valdemar som är insatt i alla detaljer. Det är han 

som har fått uppdraget och han som har gjort alla förberedelser. Valdemar är inte 

endast arkeolog utan dessutom uppfinnare och han har modifierat alla farkoster som 

behövs längs resans rutt. I de första kapitlen är det Valdemar som bestämmer hur 

och när han ska delge resten av karaktärerna eller läsaren någon information. 

Läsaren får ta del av informationen samtidigt som kusinerna får det. När Valdemar, 

kusinerna och Farao har anlänt till regnskogen (Höjer 2015) respektive Island (Höjer 

2016), får läsaren följa med i det som händer i berättelsen nu (Nikolajeva 2004:36f). 

Både läsaren och karaktärerna befinner sig i nutiden och informationen om det som 

ska ske är jämnt fördelat mellan läsaren och karaktärerna. 

4.1.3 Berättarröst och berättarperspektiv 

Berättarrösten i Arkeologdeckarna är heterodiegetisk, vilket betyder att berättaren 

inte själv deltar i det som sker (Kåreland 2015:139ff). Läsaren får inte ta del av några 

hemliga tankar eller funderingar utan karaktärernas tankar leder snart till en handling 

eller yttrande: ”Ramses skruvar på sig. Han börjar bli trött på det här pratet om Tor 

och andra asagudar. – Men allt det där om Tors hammare är väl bara påhitt? säger 

han till slut” (Höjer 2016:106f). Berättarperspektivet följer kusinerna och det som 

sker med dem. Valdemar och skurkarna är viktiga karaktärer, men när kusinerna inte 

går samma väg som dem, är det kusinerna och deras resa som läsaren får ta del av. 

Nikolajeva (2004:36f) menar att berättarrösten och berättarperspektivet är två 

viktiga huvudkomponenter i en berättelse. 

4.1.4 Cliffhanger 

Terlaak Poot (1998) beskriver cliffhangern som ett verktyg för att stoppa textens 

händelseförlopp på ett uppenbart sätt. Detta innebär texten innehåller ett spännings-

skapande element som leder till att läsaren vill veta mer om det som ska ske. Hen 

lockas att läsa vidare då berättelsen uppenbarligen inte är slut. Läsaren lämnas kvar 

i nutiden där karaktärerna befinner sig just nu, men vill veta mer om den närmaste 

framtiden då något i texten skapar en känsla av oro och undran. Läsaren vill få 

klarhet i vad som kommer att ske och hur karaktärerna ska lösa den situation de råkat 

hamna i. I Arkeologdeckarna avslutas varje kapitel med en cliffhanger. Ibland stan-

nar berättelsen upp mitt i en spännande händelse och ibland förstår läsaren att mer 

väntar lite längre fram. Ett exempel på en spännande cliffhanger kommer från 

Arkeologdeckarna och Inka-skatten: 
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Den långe mannen på tronen ser arg ut när medhjälparna kommer tillbaka 

tomhänta. – Var är barnen? frågar han. Har ni redan grävt ner dem? Så 

svårt kan det inte vara att hämta hem några barnungar. Ingen av männen 

vågar svara och man ser att mannen på tronen redan har förstått att de 

misslyckats fånga in Marvin, Ramses och Neffi. Han morrar tyst för sig 

själv. – Helt värdelösa är ni. Einstein och Einstein! Tommare än fotbollar. 

Ni klarar ingenting, ni är riktiga idioter! Jag ska nog få tag i de där 

barnungarna själv, och då ligger de väldigt illa till. (Höjer 2015:91f) 

 

Ovanstående stämmer med Nikolajevas (2004:55) beskrivning av cliffhangern som 

ett spänningsskapande element i slutet på ett kapitel. Andra kapitel avslutas utan 

dramatik, men med en klar hänvisning till nästa kapitel: 

 

– Välkomna till Norge. Och välkomna ombord på gamla Bettan, säger 

Valdemar och drar ut relingen till fiskebåten. Barnen står kvar på bryggan 

och stirrar. En fiskebåt vid en fjord i Norge. Hur ska de kunna åka till 

Island i den här skruttbåten? De förstår ingenting. (Höjer 2016:36) 

 

På detta sätt får texten ett avbrott och stoppas vilket leder till att läsaren vill veta mer 

om det som ska ske (jfr Terlaak Poot 1998). 

4.1.5 Konflikten 

I Arkeologdeckarna samarbetar kusinerna med gammelfarbror Valdemar. Men det 

finns en konflikt som dels utspelar sig mellan Valdemar och plundraren professor 

Grävberg, och dels mellan kusinerna och professorn samt hans två medhjälpare. 

Professorn och hans medhjälpare är tre farliga motståndare som ställer till med 

mycket bekymmer i båda böckerna. Konflikterna utspelar sig i djungeln respektive 

på Island, vilket innebär att karaktärerna befinner sig i en ny miljö när konflikterna 

stegras (Nikolajeva 2004:78f). Plundrarna besegras dock av kusinerna när de tar 

Valdemars uppfinningar till hjälp. De goda besegrar de onda enligt traditionerna 

inom barndeckargenren. 

Konflikten mellan barn och vuxna är ett klassiskt exempel på ett element som 

skapar spänning inom barnlitteraturen. Redan de tidiga barndeckarna innehåller ofta 

en konflikt där barnen blir hjältar i kampen mot de vuxna skurkarna. Astrid Lind-

grens böcker innehåller flera olika exempel på en konflikt där barn och vuxna drab-

bar samman. Mästerdetektiven Blomkvist (1946) är ett exempel med sin kamp mellan 

De Vita Rosorna och tjuven farbror Einar.  



 

 

Även inom andra genrer förekommer ofta en konflikt mellan barn och vuxna. 

Inom genren fantasy finns Harry Potter och de vises sten där trollkarlslärlingen 

Harry möter den farlige trollkarlen Voldemort (Rowling 1997). 

Många barndeckare innehåller en konflikt mellan barn och vuxna, en konflikt där 

barnen står som vinnare i slutändan. Konflikten blir ofta ännu tydligare när karaktä-

rerna befinner sig i en okänd miljö (Nikolajeva 2004:78f). 

4.1.6 Schablon eller inte? 

Tre av karaktärerna i Arkeologdeckarna är skattjägare som plundrar utan att bry sig 

om ifall någon annan kommer till skada. Valdemar har mött skattjägarna förut och 

kusinerna inser snart att de har fått några farliga motståndare. Flera av de mest 

spännande scenerna i böckerna utspelar sig när kusinerna och de tre skattjägarna 

möts. 

Den ena skattjägaren kallas Einstein. Han beskrivs som ”jättelång och smal som 

en stång” samt har ”så ljus röst så han låter som de talande leksaksdockorna hon har 

kvar hemma på rummet”. Nästa skattjägare har samma smeknamn och beskrivs som 

”kort, men muskulös och tjock på samma gång” och med en röst som är ”lika mörk 

som bassångaren i pappas kör” (Höjer 2015:72f). Deras ledare professor Grävberg 

är en lång, äldre man vars långa hår är samlat i en hästsvans. Han har en stor sol 

tatuerad på sin ena arm. Grävberg är ofta på dåligt humör och skrämmer till och med 

sina medhjälpare. Skatterna betyder allt för Grävberg och han bryr sig inte om ifall 

Valdemar och kusinerna lever eller dör (Höjer 2015:91). 

Skurkarna i deckare skrivna för barn har ofta ett schablonartat utseende och bete-

ende (Kåreland 2001:90ff). Detta stämmer in på beskrivningen av skattjägarna i Ar-

keologdeckarna. Även Valdemar ter sig som en schablonartad bild av en vimsig men 

smart och kunnig äldre professor (Höjer 2016:11ff). Schablonerna visar tydligt vem 

som är god eller ond, och det råder ingen tvekan om vilken karaktär som är vad. 

Läsaren känner igen en ond karaktär när hen ser eller läser beskrivningen av den. 

Skattjägarna är böckernas skurkar och utan dem skulle en stor del av spänningen 

försvinna. Skurkarna är ett av texternas spänningsskapande element. Två karaktärer 

vänder upp och ned på schablonerna, och det är syskonen Ramses och Neffi. Ramses 

är vältränad och stark, men också rädd och feg (Höjer 2015:122ff). Lillasyster Neffi 

är tuff, nyfiken och orädd. Hon kan inte sitta still och säger precis vad som faller 

henne in (2015:17ff). 
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4.1.7 Uttryck, ord och symboler 

I följande citat tydliggörs hur olika uttryck, ord och symboler kan användas för att 

förstärka spänningen i en text: ”– Hjääälp, skriker Ramses när han ser genom fönstret 

att trädtopparna närmar sig alldeles för fort. Vi kommer att döööö!” (Höjer 2015:51). 

Detta är ett av de mest dramatiska utropen i texterna om Arkeologdeckarna. Ramses 

har panik när helikoptern de reser i störtar mot marken. Användningen av flera 

vokaler efter varandra för att uttrycka spänning, oro, varningar eller hot är dock 

ovanliga i texterna. Det vanligaste sättet att belysa olika spännande situationer i 

texterna är att låta karaktärerna ropa ut ett ord eller en mening som avslutas med ett 

utropstecken. 

Det undersökta materialet innehåller inga speciella uttryck eller ord som återkom-

mer flera gånger om. I de fall då karaktärernas kommentarer handlar om samma sak 

varieras ändå de uttryck och ord som används. Ett exempel är Neffis retsamma kom-

mentarer om Ramses rädsla: ”- Är du rädd, brorsan?” (Höjer 2015:51), ”Haha, skrat-

tar Neffi. Du är rolig, brorsan. Jag tror till och med att du är lite rädd” (Höjer 

2016:130). 

Karaktärerna i Arkeologdeckarna har inga egna speciella uttryck eller ord som 

återkommer under berättelsernas förlopp. Spänningen i texterna visar sig inte i en-

staka ord utan byggs upp i hela meningar. ”Men mitt bland all bubblande lycka och 

alla skinande rikedomar långt inne i berget så stelnar de till. Det hörs röster i tunneln 

bakom dem” (Höjer 2015:144). 

4.2 Bildanalys 

Böckerna om Arkeologdeckarna innehåller flera illustrationer var. Arkeologdeckar-

na och Inka-skatten (Höjer 2015) innehåller 72 illustrationer fördelade på 187 sidor, 

varav 45 eller 63 % av illustrationerna täcker en halv eller en hel sida. Arkeolog-

deckarna och Tors hammare (Höjer 2016) har 165 sidor med 61 illustrationer, varav 

36 stycken eller 59 % täcker minst en halv sida. Illustrationerna på omslagen är inte 

inberäknade i antalet bilder. Övriga illustrationer är en presentation av huvudkarak-

tärerna eller småbilder som fungerar som regelrätt utsmyckning. Detta stämmer in 

på Cornell m.fl. beskrivning av illustrationernas dubbla funktioner i en barnbok: att 

illustrationerna dels förtydligar textens budskap, och dels fungerar som utsmyckning 

(1985:36). 

Dan Höjer har samarbetat med illustratören Hedvig Häggström-Sund. Illustrat-

ionerna är svartvita, medan böckernas omslag är färglagda. Kusinerna och Farao 



 

 

finns avbildade både på böckernas omslag och titelsidor. Sedan följer en presentation 

av huvudkaraktärerna där deras karaktärsdrag tydliggörs genom både text och bild 

(Höjer 2015:6f, 2016:6f). 

Flera av huvudkaraktärerna har ett schablonartat utseende. De två kusinerna Mar-

vin och Ramses är plugghästen med glasögon och pullover, samt sportkillen klädd i 

en t-shirt med siffran 1 på. Einstein och Einstein utgör varandras motsatser eftersom 

en är lång och smal, och den andre kort och tjock (Höjer 2015:159). Professor Gräv-

berg är skurken som har det långa håret i en hästsvans, en tatuerad sol på armen och 

med ett ständigt ilsket eller elakt uttryck i ansiktet (Bilaga A). 

Alla illustrationer som avbildar någon av huvudkaraktärerna i böckerna utstrålar 

energi och rörelse. Linjer förstärker karaktärernas rörelsemönster vid olika reakt-

ioner och hot, till exempel när de är upprörda (Höjer 2015:102). Olika poser och 

ansiktsuttryck visar vilka tankar eller känslor den avbildade karaktären har för till-

fället (Happonen 2001:99). Karaktärernas minspel är tydligt avbildade med uppspär-

rade ögon vid förvåning eller fara, stora leenden visar deras glädje och nerdragna 

mungipor vid bekymmer (Bilaga B). Karaktärerna avbildas antingen en och en eller 

nära varandra. Deras kroppsspråk och minspel visar vilket förhållande de har till 

varandra (Höjer 2016:41, 152). 

Genom illustrationerna får läsaren en klarare bild av de miljöer karaktärerna be-

söker i berättelserna, då omgivningarna endast beskrivs med några få ord i texten. 

Även de avbildade miljöerna har ett schablonartat utseende med granskog i Sverige, 

tundra på Island och palmer i täta klungor i djungeln (Höjer 2016:33, 129). 

Perspektivet i illustrationerna skiftar mellan närhet, där karaktärerna är i fokus, 

och distans, där miljön är i centrum (Bilaga C). I en del illustrationer avbildas ka-

raktärerna snett bakifrån och läsaren befinner sig bakom karaktärerna som betraktar 

en scen framför sig (Höjer 2015:90, 2016:70). Synvinkeln i de flesta illustrationerna 

är rakt framifrån. Några få har ett fågelperspektiv där läsaren befinner sig högre upp 

än det avbildade och några illustrationer har ett grodperspektiv där det avbildade 

befinner sig högre upp än läsaren (Höjer 2015:126, 183). 

Ljus och skugga används ett flertal gånger för att lyfta fram det väsentligaste i 

illustrationerna. Skuggorna fungerar även som en ram runt det avbildade eller ger ett 

större djup i illustrationen. En del illustrationer innehåller inga ljusspel, vilket inne-

bär att allt det avbildade befinner sig i samma ljus och inga skuggor förekommer. 
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4.3 Samverkan mellan text och illustration 

I Arkeologdeckarna och Inka-skatten (Höjer 2015) finns det 45 illustrationer som 

samspelar med texten, medan Arkeologdeckarna och Tors hammare (Höjer 2016) 

har 36 illustrationer som förtydligar eller ger en bild av det som sker i texten. Redan 

på omslagen får läsaren en bild av böckernas innehåll. Både titlarna och illustra-

tionerna uttrycker spänning och visar läsaren vilken genre böcker tillhör. På om-

slaget till Arkeologdeckarna och Inka-skatten står kusinerna i förgrunden. De läser 

en karta medan en stor svart skugga lurar i bakgrunden och en helikopter svävar i 

luften ovanför dem. På Arkeologdeckarna och Tors hammares omslag är kusinerna 

åter i förgrunden. De har ryggarna mot betraktaren och betraktar en bunden Valde-

mar som står mellan en kvinna och en man i rustning. Bakom dem lyser en stor eld 

upp den mörka himlen. Illustrationerna visar tydligt att något spännande kommer att 

hända. 

Illustrationerna ger läsaren en ögonblicksbild. De kan inte stå på egna ben då de 

endast visar vad som sker i berättelsen här och nu, i just detta ögonblick. Men till-

sammans med texten ger illustrationerna en klarare bild av det som sker och på så 

sätt ökar de spänningen. Kåreland och Werkmäster (1985:76) påpekar att läsarens 

fantasi kan stimuleras då illustrationerna kan tillföra nya saker till berättelsen, saker 

som texten utelämnar. I Arkeologdeckarna sker det till exempel genom miljöbe-

skrivningarna som är kortfattade i texten. Illustrationerna i böckerna kompletterar 

texten genom att ge läsaren en bild av hur omgivningen ser ut (Höjer 2015:33f). 

Illustrationerna i Arkeologdeckarna avbildar det som sker i texten, samt ger en 

bild av den omgivning som karaktärerna befinner sig i. Den bildspråkliga och den 

verbalspråkliga formen samverkar med varandra (Cornell m.fl. 1985:46f). Ett tydligt 

exempel på detta är presentationen av huvudkaraktärerna i bokens början. Varje ka-

raktär är avbildad med en pratbubbla som ger en kort skriftlig beskrivning av karak-

tärens personlighet (Höjer 2015:6f, 2016:6f). 

Skurkarna i böckerna: professor Grävberg och hans två medhjälpare, beskrivs i 

både text och illustrationer som typiska schabloner. Professorn är den smarte leda-

ren, medan medhjälparna lättlurade och klumpiga. De avbildas med tydliga och spe-

ciella drag (Kåreland 2001:90ff). Schablonerna ökar spänningen då möjligheten att 

läsaren känner igen dem är relativt stor och en förväntan inför det som ska ske kan 

skapas. 



 

 

Spänningen i böckerna förhöjs när text och illustration samverkar med varandra. 

Detta gäller inte endast schablonerna utan även i en del miljöbeskrivningar, samt i 

de olika situationer som karaktärerna hamnar i. Ofta samverkar miljön med hand-

lingen och karaktärernas reaktioner (Höjer 2015:89f). 

4.4 Sammanfattning av resultaten 

Analyserandet av text, illustrationer samt samverkan dem emellan visar att böckerna 

om Arkeologdeckarna följer barnlitteraturens klassiska innehåll för en illustrerad 

bok. Texten ger läsaren mest information, medan illustrationerna dels förtydligar 

texten och dels fungerar som ren dekoration. I de fall då illustrationerna förtydligar 

texten har illustratören utgått från textens beskrivningar för att sedan förtydliga det 

beskrivna. Detta gäller speciellt miljöbeskrivningarna som är kortfattade i texten. Ett 

exempel är när kusinerna ska gå till badplatsen för att möta Valdemar. Texten 

beskriver inte miljön på väg mot badplatsen, men illustrationen visar hur det ser ut 

(Höjer 2016:21f). 

I detta arbete utgår jag från Kåreland och Werkmäster och deras beskrivning av 

ett analysschema för bilderböcker. Analysschemat säger att text och bilder ska ana-

lyseras var och en för sig innan förhållandet mellan text och bilder undersöks och 

slutsatser om boken som helhet kan dras (Kåreland & Werkmäster 1985:83ff). 

Det undersökta materialet innehåller flera olika spänningsskapande element, som 

har beskrivits i analysen. Jämförandet mellan tidigare forskning, teoretiska utgångs-

punkter samt materialet visar på flera likheter och denna studies slutsatser motsäger 

inte tidigare resultat. 

5 DISKUSSION 

Avsnittet visar olika jämförelser mellan studiens resultat och tidigare forskningsre-

sultat. Studiens forskningsfrågor fokuserar på spänning och hur spänning kan skapas 

i en text, samt hur illustrationer kan samverka med texten för att skapa spänning. 

Resultatet från analysen visar att Arkeologdeckarna innehåller flera spännings-

skapande element. 

Studien visar att ett av elementen som skapar spänning är textens struktur och 

uppbyggnad som är kronologiskt eller linjärt uppbyggd. Detta innebär att spän-

ningen i texten byggs upp efterhand som läsaren tar del av innehållet. Texterna i 

Arkeologdeckarna följer barndeckargenrens typiska struktur och uppbyggnad, men 

samma struktur finns inom den klassiska sagan. Sagan om Askungen är ett exempel, 
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Snövit och de sju dvärgarna samt Skönheten och odjuret några andra. Textens struk-

tur och uppbyggnad har undersökts av både Kåreland (2015) och Knobloch m.fl. 

(2004). De har kommit fram till liknande resultat, även om de använder olika be-

grepp för att beskriva det. Kåreland beskriver strukturen på följande sätt: i inled-

ningen får läsaren en bild av berättelsens miljö, tidpunkt och vilka karaktärer som 

har en huvudroll. En konflikt äger rum. Konflikten stegras alltmer innan den når sin 

klimax och berättelsen får ett lyckligt slut (Kåreland 2015:132ff). Knobloch m.fl. 

använder begreppet linjär struktur som består av inledning, förklaring, komplikation, 

klimax och upplösning (2004:261f). Strukturen är ett element som läsaren kan känna 

igen. 

Berättarrösten och berättarperspektivet är avgörande för textens innehåll. Bero-

ende på vem som berättar och vilket perspektiv hen tar kan berättelsen ta helt nya 

vändningar. I Arkeologdeckarna är berättarrösten osynlig och deltar inte i själva be-

rättelsen, den är heterodiegetisk (jfr Kåreland 2015:139ff). Men vad hade hänt om 

Valdemar fick berätta? Och hur hade berättelsen sett ut om Einstein och Einstein 

delgav läsaren sin version? 

Konflikten mellan barn och vuxna är ett spänningsskapande element som ofta 

förekommer inom barnlitteraturen. I Arkeologdeckarna kämpar kusinerna mot pro-

fessor Grävberg och hans två medhjälpare. Samma skurkar förekommer i båda böck-

erna och det faktum att Grävberg lyckas undkomma rättvisan i de båda texterna tyder 

på att de återkommer i nästa skattjakt. I Arkeologdeckarna och Tors hammare spelar 

asa-föreningens ordförande Rakel en viktig roll. Rakel samarbetar med skurkarna, 

men bara för att de har lyckats övertyga henne om att Valdemar är den skurk som 

måste stoppas. Både Nikolajeva (2004) och Fredriksson och Fredriksson (2004) har 

skrivit om konfliktens roll inom barnlitteraturen. 

Ett annat exempel på ett element som skapar spänning i en text är cliffhangern. I 

Arkeologdeckarna avslutas vissa kapitel med spänning och andra med en fråga eller 

påstående. Oavsett vilket så förstår man som läsare att berättelserna inte är slut. Ar-

keologdeckarna och Inka-skatten avslutas dessutom med ett löfte om fler äventyr: 

”Valdemar ler och när alla vuxna har gått ut ur köket så blinkar han mot barnen och 

viskar. Samma sak sker i Arkeologdeckarna och Tors hammare: 

 

– Men kom ihåg, fortsätter han. Det här är vår hemlighet. Inte ett ord till någon. 

– Tyst som muren, säger Ramses. Säg bara till så kommer vi och hälsar på igen 

nästa lov. Men lova att du har ätit upp all haj till dess. – Jag lovar, säger 



 

 

Valdemar och går ner för att sätta tänderna i resterna av det ruttna fiskköttet. 

(Höjer 2016:165) 

 

Det råder ingen tvekan om att fler äventyr med Arkeologdeckarna väntar. Enligt 

Nikolajeva (2004:56) ska en cliffhanger vara spännande och locka läsaren att läsa 

även nästa kapitel. Terlaak Poot (1998) beskriver cliffhangern som ett avbrott eller 

sammanhang i texten. Detta avbrott eller sammanhang hamnar i strålkastarskenet då 

de är uppenbara för läsaren. 

Det analyserade materialet innehåller flera illustrationer som tillsammans med 

texten dels förtydligar innehållet i texten men som även förhöjer spänningen i berät-

telserna. Textens innehåll får ytterligare en dimension och karaktärerna framträder 

tydligt för läsaren. Karaktärernas schablonartade utseende förstärker deras person-

liga drag. Kåreland (2001:90ff) påpekar att skurkarna i barndeckare ofta har ett scha-

blonartat utseende. I Arkeologdeckarna har alla karaktärerna ett utseende som kan 

betraktas som schablonartat. 

Efter att ha analyserat både text och illustrationer i de båda böckerna om Arkeo-

logdeckarna kan jag bara konstatera att inga banbrytande upptäckter har gjorts. Stu-

diens resultat stämmer väl överens med den tidigare forskning som genomförts inom 

barnlitteraturen och dess spänningsskapande element. Jag sluter mig till Fredriksson 

och Fredriksson (2004) som påpekar att barndeckaren kan få en betydande roll i 

arbetet för att nå de barn som undviker att läsa. Detta sker genom barndeckarens 

olika spänningsskapande element vilka tilltalar många yngre läsare och som lockar 

dem att läsa vidare. Barndeckarna innehåller ofta även illustrationer som förtydligar 

textens innehåll och som tillför spänning. Illustrationerna ger läsarna en bild av hur 

karaktärerna och miljöerna ser ut. Denna yttre bild kan både motsvara och motsäga 

läsarens inre bild av berättelsens innehåll. Oavsett vilket blir resultatet en reaktion 

som kan leda till olika tankar och funderingar hos läsaren. 

I min framtida yrkesroll som lärare kommer jag att använda mig av de kunskaper 

jag har tillskansat mig genom denna studie. Den svenska läroplanen och dess kun-

skapsmål inom ämnet svenska lyfter fram skönlitteraturen som en viktig aspekt i 

undervisningen (Skolverket 2011:222ff). Skönlitteratur kan användas på flera olika 

sätt och högläsning eller egen läsning är bara två exempel. Texterna kan användas 

för att finna olika spänningsskapande element, texternas struktur och uppbyggnad 

kan lyftas fram och användas när eleverna ska skrivna egna texter inom olika genrer 

och illustrationerna kan koppla samman svenskämnet med ämnet bild. Eleverna kan 
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få ta del av en text och sedan skriva om delar av den ur olika huvudkaraktärers per-

spektiv. Boksamtal och bokrecensioner är ytterligare aspekter som kan tas tillvara 

inom undervisningen och om eleverna får ta del av och jämföra olika genrer kan de 

se vilka likheter och skillnader som finns. 

6 SLUTSATSER OCH VIDARE FORSKNING 

Avsnittet avslutar studien och lyfter fram studiens forskningsfrågor samt de resultat 

som ger svar på dessa. Olika förslag på hur studien kan användas som utgångspunkt 

för vidare forskning beskrivs sedan kort. 

6.1 Slutsatser 

 Vilka språkliga element används för att skapa spänning i en text? 

Det finns flera olika spänningsskapande element i en text och det är möjligt att det 

finns fler element än de denna studie behandlar. Studiens resultat visar att textens 

struktur och uppbyggnad kan inge olika förväntningar hos läsaren. Andra aspekter 

är fördelningen av information mellan läsare och karaktärer, samt berättarrösten och 

berättarperspektivet som kan ändra hela textens innebörd. Det finns element som är 

klassiska och som ofta förekommer inom barnlitteraturen. Studien lyfter fram 

konflikten mellan barn och vuxna, olika schablonbilder i både text och bild, 

cliffhangern och illustrationernas betydelse för skapandet av spänning. Ett annat 

knep för att skapa spänning i en text är att använda olika uttryck, ord och symboler 

för att förstärka handlingen. 

 Hur fördelas informationen om det som sker mellan läsaren och karak-

tärerna för att skapa spänning i böckerna? 

Detta kan se olika ut, men i Arkeologdeckarna sker denna fördelning av information 

samtidigt. Det är endast i inledningen som Valdemar tycks ha ett visst försprång då 

han är den som planerar äventyren. 

 Vilken betydelse har illustrationerna för spänningskapandet? 

Illustrationerna har en viktig roll när det gäller att förstärka spänningen i texterna. 

Texternas innehåll blir tydligare och läsaren får en klar bild av det som sker. 

Hur samverkar text och illustrationer för att bygga upp och förstärka spänningen? 

Texten innehåller det mesta av den information läsaren behöver för att få uppleva 

spänning under läsandet. Illustrationerna förtydligar det som sker i texten och ökar 

spänningen då läsaren får en klar bild av det som sker. Det verbala i texten samspelar 

med det visuella i illustrationerna. 



 

 

Inga nya upptäckter har gjorts utan studien ansluter sig till den tidigare forskning 

som genomförts inom detta område. Studiens slutsatser är att de spänningsskapande 

elementen inom barndeckargenren är flera och att de ser ut på skilda sätt. Det är när 

elementen samspelar som störst effekt uppnås och läsaren får en härlig upplevelse. 

6.2 Vidare forskning 

En lärare som vet vilka intressen eleverna har och känner till olika genrer och för-

fattare, har goda förutsättningar att motivera sina elever till läsning. Därför är vidare 

forskning om läsning motiverad. Frågorna i denna studie skulle kunna utvecklas och 

göras till en komparativ studie om deckare skrivna för barn och ungdomar i olika 

åldrar. Frågor som aktualiseras är: Vilka likheter och skillnader finns? Hur utvecklas 

språket? Följer de samma struktur och principer? 

En annan ingångspunkt för vidare forskning är att ge eleverna i en klass, (eller 

några olika klasser alternativt årskurser), i uppdrag att läsa en och samma bok med 

fokus på hur spänningen byggs upp, eller på hur bilder och text samverkar. Läraren 

och forskaren kan samarbeta kring det hela så att undervisningen matchar undersök-

ningen. Eleverna delas in i mindre grupper och deras slutsatser kan diskuteras i bok-

samtal med forskaren, alternativt med läraren med forskaren som observatör. Syftet 

med samarbetet är att läraren och forskaren får en inblick i varandras yrkesroller 

samt kan lära av varandra. De kan belysa olika aspekter av samma fenomen då lärare 

och forskare ofta har olika ingångspunkter och syften. En annan aspekt är att läraren 

och forskaren kan samarbeta för att få forskningen att kännas relevant i det dagliga 

arbetet i skolan. Teori och praktik närmar sig varandra. Eleverna får en vidare bild 

av uppdragets innehåll, samt ett visst inflytande över och ansvar för uppgiften. 

Ett tredje alternativ är att undersöka och jämföra spänningskapandet inom olika 

genrer. Vilka likheter och skillnader finns det? Hur ser strukturen ut i de olika gen-

rerna? 
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8 BILAGOR 

8.1 Bilaga A: Schablonbild av Einstein och Einstein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 Bilaga B: Ramses – rörelsemönster, linjer och minspel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3 Bilaga C: Närhet och distans 
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