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1. Inledning 

 

Användningen av digitala spel i skolans litteraturundervisning är ett relativt outforskat 

område. Den pedagogiska forskning som behandlar digitala spel gör detta främst i 

specialpedagogiskt eller utvecklingspsykologiskt syfte. Spel som litteratur har tidigare 

utforskats av andra forskare, men forskningen om spel inom det litteraturdidaktiska fältet är 

fortfarande sparsmakad. 

     Av denna anledning ämnar denna uppsats behandla två berättelser som delar ett antal 

teman och motiv och diskutera denna komparativa analys implementering i klassrummet 

samt föra en mer allmän diskussion kring multimodalitet i skolans litteraturundervisning.  

      

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att genom en komparativ litteraturanalys av romanen The Road 

och tv-spelet The Last of Us undersöka vilket intertextuellt förhållande som finns mellan 

berättelserna samt hur denna typ av multimodalitet kan användas i klassrummet för att 

utveckla gymnasieelevers intertextuella kompetens. En kortare presentation av båda 

berättelserna kommer i min materialredovisning. De frågor som uppsatsen ämnar utforska är: 

• Vilka intertextuella samband existerar mellan romanen The Road och tv-spelet The 

Last of Us? 

• Vilka didaktiska möjligheter har denna form av multimodal litteraturanalys? 

 

1.2. Bakgrund 

Den digitala revolution som det moderna västerländska samhället genomgått under de senaste 

decennierna har förändrat inte bara arbetsmarknaden och människors kommunikationsvillkor, 

utan även litteratur och andra former av berättelser. Enligt en undersökning från Statens 

Medieråd (2015) spelar 58% av tillfrågade svenska ungdomar mellan 17–18 år digitala spel 
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regelbundet. Denna andel stiger ju lägre ned i åldrarna en frågar, 90% av barn mellan 9–12 år 

och 72% av unga mellan 13–16.1  

     Ett relevant fynd i samma studie visar att 54% av samma åldersgrupp som kommer att 

belysas i denna uppsats (17–18-åringar) anser att de själva ägnar för lite tid åt tryckta medier 

(litteratur, tidningar etc.).2 Om detta innebär att ungdomars läsning förflyttats från tryckta 

medier till digitala medier under senare år kommer inte att avhandlas i denna uppsats, men 

fungerar som en viktig anknytningspunkt i uppsatsens premiss.  

 

1.3. Post-apokalypsens kulturella närvaro 

Den post-apokalyptiska populärkulturella genren har funnits i ett drygt sekel med filmer som 

Mad Max (1979) av George Miller och romaner som H.G. Wells Världarnas Krig (1898), 

men har under de senaste två decennierna gått från att vara en något obskyr genre till att vara 

en av de mest populära. Serier som The Walking Dead och filmer som World War Z och 28 

dagar senare har, tillsammans med många andra verk och serier, fört den post-apokalyptiska 

berättelsen till det västerländska samhällets kulturella medvetande. 

     Både The Road och The Last of Us är post-apokalyptiska i sina respektive premisser, men 

skiljer sig åt i utförandet. I post-apokalyptiska berättelser existerar oftast ett externt hot mot 

människorna som lever i post-apokalypsen såsom zombies, utomjordingar etc. medan det i 

The Road är människorna själva som utgör hotet mot varandra. The Last of Us följer till 

största del den konventionella post-apokalyptiska formen där det finns ett externt hot i form 

av zombie-liknande infekterade människor, men även andra överlevare som rånar, plundrar  

och mördar andra överlevare för resurser, sin egen överlevnad. The Last of Us befinner sig 

därför i två tolkningar av den post-apokalyptiska traditionen, där det lånar både från The 

Walking Dead och andra kontemporära post-apokalyptiska zombie-skildringar samt The 

Road. 

                                                 
1 Ungar & medier: fakta om barns och ungas användning och upplevelser av medier, Medierådet, Stockholm, 

2005-2010, 10-11. 

2 Ibid., 2005-2010, 11 
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1.4. Tidigare forskning 

Då denna uppsats fokuserar på intertextuella samband mellan romaner och digitala spel är 

den danska forskaren Jesper Juuls forskning relevant, då han diskuterat spel och narrativ i sin 

studie A Clash Between Game and Narrative: A Thesis on Computer Games and Interactive 

Fiction (1999). I sin studie argumenterar Juul för att dator/tv-spel inte kan skapa de 

upplevelser en bra bok eller film kan skapa. Detta då Juul menar att spel inte fokuserar på att 

skapa mening, utan enbart fokuserar på färdighetsutveckling, att röra sig genom ett rum på 

kortast möjliga tid eller att förbättra sin motoriska eller reflexiva förmåga.3 Då den senaste 

upplagan av denna studie publicerades 2001 bör en hålla i åtanke att digitala spel har 

utvecklats och blivit betydligt mer narratologiskt komplexa under 2000-talet, varför Juuls 

studie kan verka förlegad. Även om få tv-spel från tiden då studien gjordes hade ett utvecklat 

narrativ finns ett antal exempel på utvecklat narrativ inom spel från tiden då studien gjordes, 

däribland det av Hideo Kojima regisserade Metal Gear Solid (1998) som berör nedrustning 

och internationell säkerhetspolitik, vilka Juul inte kommenterar eller nämner. 

     Ellen Sabelströms examensarbete Dantes två infernon – En adaptationsanalys av Den 

Gudomliga komedien och tv-spelet Dante’s Inferno i relation till gymnasieelevers lärande 

behandlar spel i relation till litteratur, här i form av en adaptationsanalys. Sabelströms resultat 

visar att medan likheter mellan Dantes epos och tv-spelet baserat på samma epos delar 

miljöbeskrivningar, skiljer sig karaktärsskildringarna åt. Utöver detta kom Sabelström fram 

till att spelet inte ökade elevernas litterära kompetenser. Denna slutsats drogs genom att 

kontrollera huruvida de uppgifter om Den gudomliga komedien (Inferno) som fanns i olika 

läroböcker för kursen Svenska 2 kunde besvaras enbart med hjälp av tv-spelet, vilket i de 

flesta fall inte var möjligt.4 Även om The Last of Us inte är en adaptation av romanen The 

Road, kan Sabelströms resultat bidra med relevanta perspektiv i min studie.  

                                                 
3 Jesper Juul, A Clash between Game and Narrative. A Thesis on Computer Games and Interactive Fiction, 

1999, https://www.jesperjuul.net/thesis/AClashBetweenGameAndNarrative.pdf (2017-03-09). 

4 Ellen Sabelström. 2016. Kandidatuppsats. Dantes två infernon – En adaptationsanalys av Den gudomliga 

komedin och tv-spelet Dante’s Inferno i relation till gymnasieelevers lärande. http://uu.diva-

portal.org/smash/get/diva2:933345/FULLTEXT01.pdf. Uppsala Universitet. Litteraturvetenskapliga 

institutionen. [Hämtad 2017-03-09] 
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     Jonas Carlquist, som i sin studie Playing the Story: Computer Games as a Narrative 

Genre, refererar till spelskaparen Celia Pearce menar att spel har ett annat fokus än 

traditionella berättelser. Medan fokusen i litteratur och film främst ligger på handlingen och 

narrativ är spelets främsta fokus att leverera en tillfredsställande spelupplevelse.5 Denna 

ståndpunkt kan dock problematiseras då det i dagsläget finns ett antal spel som inte har någon 

direkt spelmekanik som istället fokuserar på berättelsen och narrativet (se min tidigare studie 

om digital fiktionsförståelse).6 Då denna studie är från 2002 bör en, precis som med Juul, 

beakta att utvecklingen inom spelmediet kommit långt sedan dessa artiklar skrevs. Carlquists 

slutsats är att spel kan ses som en narrativ genre, men är väsensskilt från litteratur och film. 

Detta då spel inte bara måste leverera en övertygande berättelse, utan även erbjuda en 

tillfredsställande spelupplevelse.7 Utöver detta menar Carlquist att ”computer games do not 

make new stories, they just change the ways old stories are told”.8 Denna ståndpunkt 

överensstämmer med Roland Barthes, som dock utökar detta påstående till att omfatta allt 

berättande, även litteratur och film.9 

      

 

 

 

 

                                                 
5 Jonas Carlquist, ”Playing the story . Computer games as a narrative genre”, Human IT, 2002:3, s. 7–53, e-

artikel, http://etjanst.hb.se/bhs/ith/3-02/jc.pdf (2017-03-09), s. 31. 

6 Fredrik Lindner. 2016. B-uppsats. Digital fiktionsförståelse – Fiktionsförståelse i två digitala indiespel. 

Uppsala Universitet. Litteraturvetenskapliga institutionen. 

7 Ibid., s. 42–43 

8 Ibid., s. 43 

9 Ed White, How to read Barthes’ Image-Music-Text. London: Pluto Press, 2012, 115 
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2. Teori och metod 

 

För denna uppsats litteraturvetenskapliga del ämnar jag tillämpa en tolkning av Mikhail 

Bakhtins socialkonstruktivistiska dialogiska teori i relation till det litteraturvetenskapliga 

begreppet intertextualitet. I det litteraturdidaktiska kapitlet kommer jag att sammanföra min 

litteraturvetenskapliga analys med forskning om textvärldar, främst utifrån Christina Olin-

Scheller. 

 

2.1. Intertextualitet 

Begreppet intertextualitet knyter an till Mikhail Bakhtins teori om dialog och kommunikation 

i den mån att texter kommunicerar med varandra, antingen explicit eller implicit. Detta 

begrepp innebär att berättelser inte existerar i ett vakuum, utan istället bygger vidare på andra 

berättelser. Denna process kan för upphovsmakaren eller författaren vara ett medvetet inslag, 

så som citat ur andra verk eller lånade teman men kan även vara omedveten då författaren 

alltid befinner sig i ett sammanhang där andra berättelser existerar och undermedvetet 

påverkar författarens uttryck. Denna senare tolkning av begreppet kommer från den franske 

litteraturkritikern och filosofen Roland Barthes som, enligt Ed White, menar att perceptionen 

av en ”unik och individuell författarfigur” är missvisande då han menar att individer 

oundvikligen är del av ett kollektiv med etablerade berättartraditioner och gemensamma 

narrativ.10 Barthes talar om ”etnografiska” samhällen där idén om författarskap uppfattas som 

absurd då narrativet snarare ses som ett uttryck för en narrativ kod utanför individen som 

medieras genom en berättande individ snarare än att samma individ skapar narrativet.11 Detta 

perspektiv är relevant när vi talar om motiv och teman i både The Road och The Last of Us. 

                                                 
10 White, 2012, 115-119. 

11 Ibid., 2012, 115. 
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2.2. Bakhtins dialogiska teori om kommunikation 

Mikhail Bakhtin (1895–1975) var en rysk språkteoretiker som utvecklade dialogismen. 

Denna teori tar utgångspunkt i att all kommunikation är dialogisk och bygger på tidigare 

dialoger, enligt Bakhtin: 

 

Any concrete utterance is a link in the chain of speech communication of a particular sphere. The very 

boundaries of the utterance are determined by a change of speech subjects. Utterances are not indifferent 

to one another, and are not self-sufficient; they are aware of and mutually reflect one another... Every 

utterance must be regarded as primarily a response to preceding utterances of the given sphere (we 

understand the word 'response' here in the broadest sense). Each utterance refutes affirms, supplements, 

and relies upon the others, presupposes them to be known, and somehow takes them into account... 

Therefore, each kind of utterance is filled with various kinds of responsive reactions to other utterances 

of the given sphere of speech communication.12 

 

För min analys kommer jag att tillämpa en modifierad version av denna teori. Denna 

modifikation innebär att litterära verk och andra berättelser kommunicerar och för dialog med 

varandra, utanför det explicit intertextuella fältet. Det explicit intertextuella fältet består av 

direkta referenser till andra författare eller verk, såsom referensen till Dante i Mary Shelleys 

Frankenstein eller Vergilius roll i Dantes Den gudomliga komedien. Det implicit 

intertextuella fältet består av betydligt mer outtalade, subtila likheter i gemensamma teman 

och motiv, där i mitt material en dialog mellan de båda berättelserna sker. Denna dialog sker i 

mitt analysmaterial i form av olika framställningar av gemensamma teman och motiv. De 

båda berättelserna kommunicerar med varandra, trots att det skiljer flera år mellan deras 

författande, någonting som kommer att redogöras för nedan. 

 

2.3. Tid och dialog 

Trots tidsskillnaden mellan verkens författande kan The Road (2006) även kommunicera med 

The Last of Us (2013). Detta då The Road kommenteras i de teman och skilda tolkningar av 

McCarthys roman som The Last of Us presenterar. Druckmanns manus till The Last of Us 

fungerar som en kommentar på The Road och måste därför även implicit presentera de teman 

och motiv som finns i McCarthys roman och tankegångar i hans egen berättelse. The Road får 

                                                 
12 Michail Michajlovič Bakhtin, Speech Genres and Other Late Essays. Austin: University of Texas Press Slavic 

Series, 1986, 91. 
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en röst i The Last of Us på det vis som Vergilius får en röst hos Dante. Vi finner även stöd för 

detta i Barthes idéer om gemensamma narrativ och den kollektiva författaren.13 

 

2.4. Komparativ litteraturanalys 

Den metod jag valt för att analysera mitt material är en komparativ litteraturanalys av en 

traditionell text, i form av McCarthys roman The Road, och en multimodal text i form av 

spelet The Last of Us. Ett antal gemensamma motiv och teman kommer att identifieras och 

analyseras, men även berättelsernas form kommer att analyseras då de båda berättelserna 

skiljer sig åt i förmedlandet av sina respektive berättelser. 

 

2.5. Materialbeskrivning 

Då syftet med denna uppsats är att genomföra en komparativ litteraturanalys av romanen The 

Road och tv-spelet The Last of Us kommer jag nedan att summera berättelserna samt deras 

bakgrund. En kortare lista med begrepp som kommer att användas i uppsatsen presenteras 

även i detta kapitel.  

 

2.6. The Road 

Cormac McCarthy (f. 1933) är en Pulitzerprisbelönad amerikansk författare vars verk har fått 

stor uppmärksamhet under 2000-talet genom ett antal filmatiseringar av hans romaner, 

däribland No Country for Old Men (2007). The Road (2006) filmatiserades 2009 av John 

Hillcoat.  

   The Road beskrivs enligt Los Angeles Times som ”one of McCarthy’s best novels, probably 

his most moving and perhaps his most personal”.14 Berättelsen utspelar sig i ett post-

apokalyptiskt USA där allt organiskt liv har dött ut och aska täcker det vidsträckta 

landskapet. En man och hans son vandrar längs vägen, som är en central punkt i narrativet, 

som ska ta dem söderut innan vinterkylan når dem. De lever från dag till dag ur den 

                                                 
13 White, 2012, 113-114. 

14 Cormac McCarthy, The Road. 1st Vintage International open-market ed. New York: Vintage International 

2007 [2006], Paratext (baksida) 
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förfallande kundvagn med nödvändigheter som filtar och oljelampor de drar med sig längs 

vägen. Längs med vägen träffar de andra vandrare, men på grund av denna nya världs kyla 

och fientlighet försöker mannen och pojken att undvika kontakt med andra människor till 

varje pris.  

     Denna misstänksamhet gentemot andra överlevare är genomgående i romanen och 

förstärks efter att det uppdagats att överlevare som finns i omgivningen kan vara allt ifrån 

rånare och våldtäktsmän till mördare och kannibaler. Då mannens existensberättigande finns i 

att skydda sin son till varje pris, undviker han och pojken därför all mänsklig kontakt på deras 

vandring.  

     Efter att ha utforskat vad som ser ut som en övergiven stad blir fadern och sonen 

attackerade av andra överlevare och mannen blir träffad av en pil. Efter attacken drabbas 

mannen av en infektion som han slutligen dör av och lämnar pojken ensam.  

     Romanens slut ligger i linje med den desperata ton som är genomgående i romanen, men 

de glimtar av hopp som McCarthy ger läsaren är tydligast i skildringen av mannens och 

pojkens relation. Även i romanens slut syns detta hopp då pojken, efter att ha tagit farväl av 

sin far, träffar en beväpnad främling som tar med sig pojken till en grupp överlevare. Läsaren 

vet ej dessa överlevares intentioner, men det antyds att de är pålitliga, främst då de enligt 

främlingens utsago själva har jämnåriga barn i gruppen. 

 

2.7. The Last of Us 

Prologen i The Last of Us utspelar sig under hösten 2013 i Texas, där den unge fadern Joel 

kommer hem sent från jobbet till sin dotter Sarah som somnat framför teven. Joel pratar med 

sin yngre bror Tommy på telefon och verkar orolig och upprörd över att han kan komma att 

bli arbetslös inom en snar framtid. När Sarah vaknar av sin fars oro påminner hon honom om 

att det är hans födelsedag och ger honom ett armbandsur i födelsedagspresent innan de båda 

återgår till att se på teve i soffan. Vi får sedan se hur Joel bär sin sovande dotter upp till 

hennes rum och stoppar om henne. 

     Sarah vaknar av ett frenetiskt telefonsamtal från sin farbror Tommy som i panik försöker 

få tag på Joel. Spelaren får styra Sarah genom huset i jakt på sin far som slutligen stormar in 

genom altandörren och plockar upp sin revolver. Sarah, ovetandes om vad som pågår, frågar 

vad som har hänt varpå Joel säger om deras grannar (Cooper): ”Somethin’ ain’t right with 
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’em. I think they’re sick.”15 Grannen Jimmy krossar glasdörren och börjar rusa mot Joel och 

Sarah varpå Joel skjuter honom. De vet ännu inte vad som pågår och börjar åka mot 

blockaden som armén etablerat på en bro en bit utanför staden. Efter en bilkrasch på väg till 

blockaden bryter Sarah benet och Joel bär henne i sin famn mot bron. När Joel, Sarah och 

Tommy närmar sig bron möts de av en soldat som öppnar eld mot Joel med Sarah i famnen. 

Joel skadas och Sarah dör i hans famn. 

     Efter öppningstexterna befinner sig spelaren 20 år in i framtiden i Boston. Det som 

infekterade familjen Cooper och majoriteten av världens befolkning är en svampliknande 

infektion som påverkar det centrala nervsystemet och gör bärare av sjukdomen våldsamma 

och deformerade. För att stävja infektionen har armén etablerat undantagstillstånd i USA och 

människor bor under hård kontroll i s.k. ”karantänszoner” och en motståndsrörelse vid namn 

The Fireflies har bildats. Utanför karantänszonens höga murar ligger ett förväxt USA fullt av 

banditgäng och infekterade. 

     Joel och hans nuvarande partner Tess får i uppdrag av Fireflies-ledaren Marlene att 

överlämna en 14-årig flicka vid namn Ellie till en rebellgrupp i en annan karantänszon. Efter 

en konfrontation med soldater uppdagas det att Ellie är infekterad sedan tre veckor, men 

verkar vara immun då den vanligtvis snabbverkande infektionen (2-3 dagar) inte påverkat 

henne. När gruppen anländer till Bostons stadshus för att överlämna Ellie är samtliga rebeller 

döda och Joel får då i uppdrag att föra Ellie till Joels bror Tommy, som är en före detta 

medlem av The Fireflies. När Joel och Ellie anländer till Tommy, som etablerat en by vid ett 

nedgånget vattenkraftverk, instruerar han paret att ta sig till Salt Lake City, där The Fireflies 

har etablerat ett laboratorium. 

     Joel är misstänksam och avvisande mot Ellie i början, men deras relation utvecklas genom 

spelets gång och Joel börjar se Ellie som den dotter han förlorade 20 år tidigare och vice 

versa. När de i berättelsens slut når laboratoriet i Salt Lake City visar det sig att Ellie måste 

genomgå en operation hon inte kommer att överleva för att ett vaccin ska kunna utvecklas. 

Joel, som vägrar förlora ännu en dotter, kidnappar Ellie från laboratoriet och dödar Marlene, 

ledaren för Fireflies.  

     The Last of Us är ett äventyrsspel med s.k. ”stealth-inslag”, vilket innebär att spelaren 

uppmanas att smyga förbi fiender eller avlägsna dessa fiender utan att upptäckas. Skjutvapen 

                                                 
15Neil Druckmann, Bruce Straley. The Last of Us. San Mateo: Sony Interactive Entertainment. 2013. 

https://www.gamefaqs.com/ps3/652686-the-last-of-us/faqs/68485 [GS01] 

https://www.gamefaqs.com/ps3/652686-the-last-of-us/faqs/68485
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spelar en stor roll i The Last of Us, men eftersom ammunition till dessa är sällsynt (särskilt på 

de högre svårighetsgraderna) uppmanas spelaren att tänka taktiskt kring hur hen kan ta sig 

vidare. Utöver detta samlar spelaren på sig material som gör att spelarkaraktären kan skapa 

bandage, bomber, ”shivs” (improviserad kniv) och molotov cocktails. Spelet utspelar sig 

under ett år och är indelat efter årstiderna i fyra kapitel: sommar, höst, vinter och vår.  

     Medan Neil Druckmann inte själv uttalat de intertextuella sambanden mellan hans eget 

manus och The Road, existerar tillräckligt många paralleller till och kommentarer på 

McCarthys roman att en kan argumentera att The Road har haft ett stort inflytande på The 

Last of Us. Detta ligger även i linje med Bakhtin och Barthes formuleringar om 

intertextualitet och gemensamma berättelser. 

     Då det inte finns någon etablerad praxis för hur en bör referera till spel kommer 

tidpunkten för scenen att beskrivas i löpande text innan den presenteras. Detta då det inte 

finns någon möjlighet att avgöra definitivt vid vilken tidpunkt scenen utspelar sig, vilket 

varierar beroende på svårighetsgrad och spelvana. De utdrag ur manuset som görs i denna 

uppsats är hämtade från en internetbaserad transkribering16 och kommer att presenteras i sin 

oredigerade form. Denna transkribering är gjord av P. Summers under användarnamnet 

Shotgunnova (sic). I noten kommer även kapitlets kod att skrivas inom hakparentes för 

enklare navigering. 

     

                                                 
16Druckmann, Straley. 2013.  https://www.gamefaqs.com/ps3/652686-the-last-of-us/faqs/68485 [transkriberad 

av P.Summers) 

https://www.gamefaqs.com/ps3/652686-the-last-of-us/faqs/68485
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3. Analys 

 

I detta kapitel kommer jag att analysera de gemensamma motiv och teman som återfinns i 

mitt material. Analysdelen kommer att först redogöra för motiv utifrån ett antal 

underkategorier, för att sedan redogöra för det tema som motiven utgör. De motiv som 

identifierats är barnet, fadern samt den fientliga omvärlden. Det tema som identifierats är 

föräldraskap. Dessa motiv och teman valdes då de var tydligast i de båda berättelserna samt 

att det är i dessa motiv och teman som de båda berättelserna skiljer sig åt som mest. Ett antal 

andra teman kan identifieras, däribland överlevnad samt civilisationskritik. Dessa andra 

teman kommer även att kommenteras, men på grund av uppsatsens omfång kommer 

analysens huvudsakliga fokus vara att analysera temat föräldraskap.  

 

3.1. Barnet 

Ett centralt motiv i mitt material är barnet. Detta barn representerar någonting att skydda i en 

fientlig värld. I båda berättelserna är skyddandet av barnet centralt och bör ses som ett relativt 

vanligt förekommande inslag i olika typer av fiktion. Det är även relevant att bemöta de 

respektive barnens ålder i analysen av detta motiv. Medan läsaren inte får veta åldern hos 

sonen i The Road, är det tydligt att det föreligger en betydande åldersskillnad mellan Sonen i 

The Road och Ellie i The Last of Us. Min bedömning är att Sonen i The Road är mellan sju 

och tio år gammal medan Ellie är 14 år i början av The Last of Us när hon möter Joel. 

 

3.1.1. Barnet i The Road 

Pojken i The Road är vad som driver Mannens överlevnad i McCarthys roman. Barnet 

beskrivs som Ljuset, en Messiasfigur för Mannen. Särskilt tydlig blir Mannens bild av Sonen 

i följande passage: ”If he is not the word of God God never spoke.”17. Som en följd av detta 

fungerar även Sonen som en representation av etik och rättvisa, den etik och rättvisa som 

försvunnit i den nya världen. Mannen är pragmatisk i termer av parets överlevnad, även om 

detta innebär att ta en annan människas liv. Sonen fungerar däremot som en nästintill 

                                                 
17 McCarthy, 2006, 5. 
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Kantiansk, pliktetisk18 röst som alltid är orolig för att Mannen ska behöva ta en annan 

människas liv för att rädda sitt eget eller Pojkens. Under parets vandring längs vägen stöter de 

in i vilsna människor, skadade människor som behöver hjälp, men Mannen förvägrar dessa 

människor hjälp då det skulle innebära att Pojken utsätts för en risk. Efter en interaktion med 

en man som träffats av blixten bönfaller Pojken sin far att de ska hjälpa offret. Mannen vägrar 

varpå Pojken börjar gråta och tittar hela tiden tillbaka mot den sönderbrända mannen när de 

rör sig bort från honom.19 Ytterligare ett exempel på barnet som representant för etiken finner 

vi i en konversation som äger rum efter att Mannen dödat en bandit som hållit Pojken som 

gisslan: 

- You wanted to know what the bad guys looked like. Now you know. It may happen again, My job is to 

take care of you. I was appointed to do that by God. I will kill anyone who touches you. Do you 

understand? 

- Yes. 

He sat there cowled in the blanket. After a while he looked up.  

- Are we still the good guys? he said. 

- Yes, we’re still the good guys. 

- And we always will be. 

- Yes. We always will be. 

- Okay.20 

 

Dessa scener är tydliga indikationer på att barnet i The Road inte enbart är någonting att 

skydda, utan även en representant för den förflutna världens etik (den Kantianska 

pliktetiken). Sonen representerar oskuld, någonting som barn i litteratur ofta representerar. 

Utöver oskuldens representation symboliserar även Pojken en form av hopp för 

mänskligheten. Ett återkommande samtalsämne mellan Mannen och Pojken kretsar kring att 

de båda, men i första hand Pojken, bär livets flamma (The Fire). Denna flamma kan, enligt ett 

perspektiv, representera barnet som en symbol för hopp. Pojken blir i den här kontexten en 

symbol för mänsklighetens upprättelse. En annan aspekt av livets flamma är elden som en 

renande kraft, katharsis. Pojkens roll är, enligt denna tolkning, att påbörja denna 

reningsprocess (katharsis) för mänskligheten och frälsa henne från sin ondska i denna nya 

värld. Huruvida Pojken är en bärare av Flamman eller en inkarnation av denna flamma är en 

tolkningsfråga, särskilt då Mannens uppfattningar i frågan varierar genom berättelsens gång.  

                                                 
18 Dudley, Will, and Kristina Engelhard. , Immanuel Kant: Key Concepts, anonym översättning, 

Montreal;Durham;, Acumen Publishing, Limited, 2011;2014;2010;), 109. 

19 Ibid, 2006, 50. 

20 Ibid ,2006, 77. 
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     Pojken är även relativt handlingsförlamad i den värld McCarthy föreställer sig. Mannen 

måste hela tiden ge instruktioner åt Pojken och tvingar honom att upprepa dessa instruktioner. 

Pojken saknar i de flesta avseenden, bortsett från i etiken redogjord för ovan, egen agens. 

Detta är ytterligare en indikation på att Sonen är relativt ung och lyder sin far utan att 

ifrågasätta honom. 

 

3.1.2. Barnet i The Last of Us 

Både Sarah och Ellie representerar arketypen barnet i The Last of Us, men då Sarahs roll i 

berättelsen är begränsad till prologen kommer barnet i The Last of Us att representeras av 

Ellie. Hon är självständig och handlingskraftig samtidigt som hon under en scen med en 

jämnårig överlevare berättar att hennes största rädsla är att bli ensam: ”I’m scared of ending 

up alone.”21. När Joel och Ellie träffas för första gången i Boston är de båda misstänksamma 

mot varandra, om än av olika anledningar. Ellie litar inte på främlingar och Joel vill inte vara 

ansvarig för en ung flickas liv, en följd av att ha förlorat sin dotter i prologen.  

     Likt Pojken i The Road representerar även Ellie ett slags Flamma, då hon som en följd av 

sin immunitet är mänsklighetens sista hopp i en betydligt mer bokstavlig mening än hos 

McCarthy. Denna funktion uttalas inte i The Last of Us, men det finns tydliga paralleller 

mellan de båda berättelserna i de båda barnens funktion. Hon blir genom sin immunitet inte 

bara en representant för det vaccin som ska utvinnas ur henne, utan snarare vaccinet själv. 

Hennes renande kraft är mångfacetterad då hennes immunitet representerar den ena sidan 

medan hennes viljestyrka att nå laboratoriet representerar en av mänsklighetens egenskaper 

som övergivits i den nya världen. 

     Ellie spelar inte samma moraliska roll som pojken i The Road, då hon till stor del verkar 

acceptera den nya världens överlevnadsvillkor, där överlevnaden trumfar den gamla världens 

moral. Däremot accepterar hon inte Joels ovilja att tala om förlust, som är ett vardagligt 

inslag i denna nya värld. Detta blir särskilt tydligt i scenen som utspelar sig i början av spelets 

höstkapitel. Ellie och Joel har begravt två bröder, Henry och Sam, som de under sommaren 

slagit följe med (själva begravningen sker utanför spelets mise-en-scène) och när de båda i 

inledningen till spelets höstkapitel upptäcker en liten grav med en teddybjörn över vid ett 

vattenkraftverk, blir Ellie påmind om den yngre brodern (Sam) som de begravde i 

övergången mellan spelets sommar- och höstkapitel: 

                                                 
21 Druckmann. Straley. 2013. https://www.gamefaqs.com/ps3/652686-the-last-of-us/faqs/68485 [GS06] 

https://www.gamefaqs.com/ps3/652686-the-last-of-us/faqs/68485
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- I forgot to leave that stupid robot on his grave… What should I do with it? 

- Ellie-- 

- What? I wanna talk about it. 

- No. 

- Why not? 

- How many times do we need to go over this? Things happen… and we move on.22 

 

Ellie är även väldigt tydlig med att markera att hon inte är Joels dotter, men ser Joel som en 

pålitlig vuxen och någon hon bryr sig om. I samma kapitel som föregående scen utspelar sig i 

rymmer Ellie från det vattenkraftverk som Tommy rustat upp och bosatt sig i tillsammans 

med en större grupp överlevare. Denna flykt grundar sig i att Joel planerat att överlämna Ellie 

åt Tommy, som han vill ska föra Ellie den sista biten till laboratoriet som The Fireflies 

upprättat. När Ellie blir varse om Joels plan stjäl hon en häst och rymmer iväg till en 

övergiven ranch i närområdet. När Joel och Tommy hittar henne på andra våningen i det 

övergivna huset utspelar sig en scen där hon för första gången berättar för Joel att hon vet om 

vad som hände hans dotter: 

- I’m not her, you know. 

- What? 

- Maria told me about Sarah and I-- 

- Ellie! You are treading on some mighty thin ice here. 

- I’m sorry about your daughter, Joel. But I have lost people too. 

- You have no idea what loss is. 

- Everyone I have ever cared for has either died or left me. Everyone, fucking except for you! So don’t 

tell me that I’d be safer with someone else, because the truth is I’d just be more scared.23 

 

Ellies självständighet gentemot auktoritet är tydlig i detta utbyte mellan henne och Joel, då 

hon både avbryter honom och svär åt honom samtidigt som hennes rädsla för att bli ensam 

träder fram. Hon skiljer sig därför markant från Pojken i The Road, som är betydligt mindre 

självständig i relation till sin far, samtidigt som hennes omtanke om och tillit till sin 

fadersfigur är ett tydligt intertextuellt samband mellan The Road och The Last of Us. Båda 

barnen representerar ett liv att skydda för de båda manliga karaktärerna. Medan detta i fallet 

med The Last of Us kan generera en nödvändig diskussion om genus och hur kvinnor 

porträtteras i fiktion och framförallt tv-spel, bör premisserna för denna diskussion nyanseras 

med faktumet att Ellie blir ansvarig för att skydda och ta hand om Joel när han, i övergången 

                                                 
22 Druckmann, Straley. 2013. https://www.gamefaqs.com/ps3/652686-the-last-of-us/faqs/68485 [GS07] 

23 Ibid. 2013. https://www.gamefaqs.com/ps3/652686-the-last-of-us/faqs/68485 [GS07] 

https://www.gamefaqs.com/ps3/652686-the-last-of-us/faqs/68485
https://www.gamefaqs.com/ps3/652686-the-last-of-us/faqs/68485
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mellan spelets höst- och vinterkapitel, skadas allvarligt av ett fall. Relationen mellan Joel och 

Ellie bör därför primärt ses som en relation mellan far och dotter snarare än mellan man och 

kvinna. 

 

3.1.3. Intertextuella samband  

Både Ellie, Sarah och Pojken representerar oskulden och ett antal intertextuella samband i 

relation till barnmotivet har identifierats mellan de båda berättelserna. Det första sambandet 

mellan The Road och The Last of Us finner vi i Barnets vilja att hjälpa andra överlevare. 

Scenen i The Road med den sönderbrända mannen som presenterats ovan refereras i The Last 

of Us i prologen när Joel, i opposition mot Tommy och Sarah, vägrar plocka upp en familj 

som bönfaller de tre familjemedlemmarna att rädda dem från vägkanten och de infekterade. 

Under spelets sommarkapitel ifrågasätts Mannens misstro gentemot andra överlevare när 

Ellie övertalar Joel att låta ett syskonpar (Henry och Sam) slå följe med dem i Pittsburgh. 

Detta kan tolkas som en direkt kommentar på McCarthys Mannen. Joel har samma 

predispositioner som Mannen i The Road, medan Ellie har mer agens än Pojken. En potentiell 

tolkning är att Ellie frigör Joel från sin roll som Mannen, med syfte att även frigöra 

berättelsen i The Last of Us från The Road. Denna diskussion blir särskilt intressant när en 

inkluderar Barthes teori om Death of the Author, då en potentiell tolkning är att Neil 

Druckmann varit medveten om sambanden mellan The Road och det manus som slutligen 

blev manuset till The Last of Us och medvetet valt att distansera sig från McCarthy med 

syftet att göra The Last of Us mer självständig från The Road. Att låta en fiktiv karaktär skapa 

denna distans inom fiktionen är ett intressant drag i intertextualiteten. Druckmann menar 

själv, i en intervju med The Verge från 2013, att han påverkades starkt av att bli förälder 

under utvecklingsprocessen och att detta avgjorde hur Ellie i slutändan porträtterades.24  

3.2. Fadern 

Den karaktär vars ansvar det är att skydda barnet från skada är Mannen i The Road och Joel i 

The Last of Us. Medan Mannen är Pojkens biologiska fader i The Road är Joel endast en 

fadersfigur för Ellie, vilket kan ha en inverkan på de båda parens dynamik och interaktion. 

  

                                                 
24 http://www.theverge.com/2013/9/19/4744008/making-the-last-of-us-ps3 
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3.2.1. Fadern i The Road 

Mannens främsta mål är att skydda sin son [Pojken] mot den fientliga omvärlden. Han är 

kluven mellan auktoritet och empati gentemot sin son, detta främst då Pojken är så pass ung 

att han inte är tillräckligt självständig för att i någon mån kunna ha ansvar för sin egen 

säkerhet. Som en följd av dessa faktorer blir Mannen en beskyddare, men även en mentor för 

Pojken. Detta mentorskap uttrycks främst i termer av strategier för vad Pojken ska göra när 

Mannen inte längre finns vid hans sida, som i en konversation mellan Pojken och den döende 

Mannen efter att den senare blivit allvarligt skadad av en annan överlevare: 

 

- […] You need to keep going. You don’t know what mig be down the road. We were always lucky. 

You’ll be lucky again. You’ll see. Just go. It’s all right. 

- I can’t. 

- It’s all right. This has been a long time coming. Now it’s here. Keep going south. Do everything the 

way we did it. 

- You’re going to be okay, Papa. You have to. 

- No I’m not. Keep the gun with you at all times. You need to find the good guys but you can’t take any 

chances. No chances. Do you hear? 

- I want to be with you. 

- You can’t. 

- Please. 

- You can’t. You have to carry the fire.25 

 

Mentorskapet är ständigt närvarande hos Mannen i The Road, särskilt tydligt blir detta under 

ett tidigare kapitel då de gömmer sig från andra överlevare. Mannen lägger revolvern i 

Pojkens hand och berättar för honom vad han måste göra om överlevarna kommer närmre: 

 

- […] If they find you you are going to have to do it. Do you understand? Shh. No crying. Do you hear 

me? You know how to do it. You put it in your mouth and point it up. Do it quick and hard. Do you 

understand? Stop crying. Do you understand? 

- I think so. 

- No. Do you understand? 

- Yes. 

- Say yes I do Papa. 

- Yes I do Papa.26 

 

Barnet som Messiasfigur har behandlats tidigare i denna uppsats, men en väsentlig aspekt av 

detta motiv är faderns behov av personlig upprättelse. Han känner sig, i någon mån, delaktig i 

den barbarism som de andra överlevarna uttrycker och behöver därför upprättelse från någon 

                                                 
25 McCarthy, 2006, 269. 

26 McCarthy, 2006, 113. 
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som är ”ren”, exempelvis ett barn. Mannen, utöver sin kärlek till sin son, ser även Pojken som 

ett verktyg för att nå denna upprättelse. Den moraliska självbilden hos Mannen är 

genomgående negativ och han talar om sin son som det enda som kan ge honom upprättelse; 

det enda som skiljer honom från de andra överlevarna. Genom detta skapas en ny dynamik i 

relationen: den mellan Frälsaren och den Fallna. 

 

3.2.2. Fadern i The Last of Us 

Joel är en ung far i prologen och det antyds att han fått Sarah tillsammans med sin ex-fru när 

de båda var i övre tonåren. Detta antagande förstärks då Ellie frågar Joel, under spelets 

höstkapitel, om han studerat vid ett universitet, varpå Joel svarar att han fick Sarah när han 

var ung och att högre studier därför inte var ett alternativ för honom.27 När spelets 

huvudberättelse utspelar sig är han däremot en man i 50-årsåldern, vars erfarenheter under 

hans 20 år i denna nya värld har gjort honom kall, avståndstagande, cynisk och djupt 

misstänksam gentemot andra människor. Han är även medveten om sin tveksamma moraliska 

position gentemot de överlevare som spelaren måste försvara sig mot under spelets gång. Han 

erkänner detta efter att Joel och Ellie blivit attackerade av en grupp överlevare när paret 

anländer via bil i Pittsburgh. Överfallet börjar med att en man utger sig för att vara skadad 

och söker hjälp från Joel och Ellie. Joel beordrar Ellie att sätta på sig säkerhetsbältet och han 

kör rakt in i mannen som signalerar till de andra överlevarna att attackera. 

 

-  How did you know? 

-  Know what? 

-  About the ambush. 

- I've been on both sides. 

- Oh. So, ah, you kill a lot of innocent people? 

 

[Joel sighs.] 

 

- I'll take that as a yes. 

- Take it however you want.28 

 

Joel erkänner denna nya värld redan i prologen, under pandemins utbrott, vilket kan indikera 

att hans främsta mål är att vara beskyddaren. Den främsta skillnaden mellan Joels moral och 

den hos Mannen i The Road är att Mannen oftast vill vara sin son till lags och följa sin sons 

                                                 
27 Druckmann, Straley, 2013. 

28 Druckmann, Straley. 2013. https://www.gamefaqs.com/ps3/652686-the-last-of-us/faqs/68485 [GS05] 

https://www.gamefaqs.com/ps3/652686-the-last-of-us/faqs/68485
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moral så långt som möjligt. Joel skyddar sitt barn, både Sarah och Ellie, även om detta 

innebär att barnet känner sig hotat av Joels moraliska val. Här under utbrottet, när Tommy, 

Joel och Sarah kör förbi en familj ståendes i vägkanten som ber om att bli upplockade i Joels 

pickup: 

 

[They see some people standing on the roadside.] 

 

Tommy: Let's see what they need. 

Joel: What the hell do you think you're doin'? Keep drivin'. 

Tommy: They got a kid, Joel. 

Joel: So do we. 

Sarah: But we have room. 

Passerby: Hey! 

Joel: Keep drivin', Tommy. 

Passerby: Hey, stop! Stop! 

 

[They drive past.] 

 

Joel: You ain't seen what I seen. Someone else'll come along. 

Sarah: We shoulda helped them.29 

 

Trots Sarahs protest vägrar Joel i denna scen att hjälpa människor i nöd, allt utifrån en vilja 

att skydda sin dotter, oavsett dotterns inställning eller önskan. Detta beteende finner vi även i 

The Road där Mannen vägrar hjälpa den döende mannen som träffats av blixten, trots Pojkens 

protest. 

 

3.2.3. Intertextuella samband 

Sambanden mellan de båda berättelserna är tydligare i fadersfigurernas mentorskap än i deras 

karaktär, även om en del likheter redovisats ovan. En direkt anspelning på The Road sker i 

The Last of Us när Joel och Ellie under den inledande sekvensen av spelets höstkapitel 

kommer till ett vattenkraftverk, någonting som Ellie inte sett förut: 

 

[They come to a large structure spanning the river.] 

 

Ellie: Whoa, what's that? 

Joel: That there is a hydroelectric power plant. 

Ellie: A...hydra who? 

Joel: It, uh...uses the river's movement and turns it into electricity. 

Ellie: How's it do that? 

Joel: Look. I know what it is, I don't know how it does it.30 

                                                 
29 Ibid. 2013. https://www.gamefaqs.com/ps3/652686-the-last-of-us/faqs/68485 [GS01] 

30 Druckmann/Straley, 2013. https://www.gamefaqs.com/ps3/652686-the-last-of-us/faqs/68485 [GS07] 

https://www.gamefaqs.com/ps3/652686-the-last-of-us/faqs/68485
https://www.gamefaqs.com/ps3/652686-the-last-of-us/faqs/68485
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En liknande scen utspelas tidigt i The Road: 

 

[…] A lake down there. Cold and gray and heavy in the scavenged bowl of the countryside. 

What is that Papa? 

It’s a dam. 

What’s it for? 

It made the lake. Before they built the dam that was just a river down there. The dam used the water that 

ran through it to turn big fans called turbines that would generate electricity. 

To make lights. 

Yes. To make lights.31 

 

Exemplet ovan visar att det finns tydliga anspelningar på The Road i The Last of Us, inte bara 

i motiven utan även i konkreta dialoger mellan karaktärer.  

 

3.3. Den fientliga omvärlden 

Den främsta källan till konflikt och fara i de båda berättelserna är onekligen omvärlden. Den 

beskrivs som fientlig i både The Road och The Last of Us, om än med skilda premisser. Detta 

hotfulla och våldsamma klimat är nästintill ett krav i post-apokalyptisk fiktion och därför 

finner vi liknande perspektiv på omvärlden i de båda berättelser som denna uppsats 

behandlar.  

 

3.3.1. Omvärlden i The Road 

Vad som orsakat naturens död i The Road ges aldrig någon förklaring. Det enda som beskrivs 

är att träden började vissna och havets liv dog ut. Utan trädens renande funktioner fylldes 

luften med aska och majoriteten av världens befolkning dog av sjukdomar relaterade till 

naturens undergång. Som en följd av detta har en majoritet de få överlevare som finns kvar 

bildat enklaver, där vissa grupper plundrar och våldtar för sin överlevnad medan andra har 

börjat ägna sig åt kannibalism i brist på annan föda. En visuellt upprörande scen som 

exemplifierar denna nya världs kyla och förändrade livsvillkor utspelar sig efter att Mannen 

och Pojken följt efter en grupp överlevare som flyr från sin lägereld när paret närmar sig. 

Pojken närmar sig lägerelden för att identifiera vad de flyende överlevarna ägnat sig åt innan 

de flydde:  

 

                                                 
31 McCarthy, 2006, 19-20. 
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[…]They’d taken everything with them except whatever black thing was skewered over the coals. He 

was standing there checking the perimeter when the boy turned and buried his face against him. He 

looked quickly to see what had happened. What is it? he said. What is it? The boy shook his head. Oh 

Papa, he said. He turned and looked again. What the boy had seen was a charred human infant headless 

and gutted and blackening on the spit. He bent and picked the boy up and started for the road with him, 

holding him close. I’m sorry, he whispered. I’m sorry.32 

 

Vad som är tydligt i denna scen är parets ovilja att acceptera den nya världens anarki, vilket 

är genomgående i romanen. Särskilt Pojkens vilja att upprätthålla en Kantiansk pliktetik33 

utmanas i detta klimat, vilket även blir ett hinder för parets överlevnad. Det finns även en 

dygdig självuppfattning hos paret, vilket demonstrerats tidigare. Mannen vill att Pojken ska 

uppfatta sig själv och sin far som ”the good guys”, de goda, medan övriga överlevare är 

opålitliga och barbariska. Mannen har, med naturens undergång som berättigande, 

misstänkliggjort människan för Pojken. Människan är opålitlig, våldsam, självisk och farlig 

och denna beskrivning består genom romanens gång. Ett potentiellt undantag är slutet, där 

Mannen uppmanar Pojken att söka efter andra ”good guys”, men ändå varnar Pojken för 

opålitligheten hos andra överlevare. 

 

3.3.2. Omvärlden i The Last of Us 

Världen i The Last of Us innehåller betydligt fler hot än i The Road. Utöver andra överlevare 

som plundrar och våldtar, måste även Joel och Ellie undvika att bli attackerade av infekterade 

människor. Dessa zombie-liknande varelser kallas infected (infekterade) och blir farligare ju 

längre de varit infekterade. 

     Det finns två stora avvikelser från The Road i The Last of Us. Den första av dessa är att 

någon form av statligt styre fortfarande existerar inom de karantänszoner som det militära 

styret upprättat. Som en följd av detta är karantänszonerna hårt styrda av en autokratisk 

militär som med propaganda varnar för den farliga världen utanför karantänszonens murar. 

De som trotsar lagen och lämnar karantänszonens murar, s.k. stragglers, arresteras 

omedelbart och blir avrättade på plats om de visar sig bära på infektionen. Utanför murarna 

råder samma anarki som längs vägen i The Road.  

     Den andra, och största avvikelsen från The Roads miljöbeskrivning är att naturen i The 

Last of Us har överlevt och tagit över de delar av USA som är obebodda. Spelaren möts ofta 

                                                 
32 McCarthy, 2006, 198. 

33 Dudley, Engelhard. 2014, 109. 
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av grönskande landskap, övervuxna bostadsområden och byggnader där växter vuxit igenom 

betongen, likt verklighetens Pripyat i Ukraina. Det är enbart civilisationen som dött i The Last 

of Us, medan naturen består.  

 

3.3.3. Intertextuella samband 

Återigen finner vi intertextuella samband i de övergripande idéerna hos de båda berättelserna 

snarare än i konkreta exempel. Det främsta sambandet mellan de båda är den Hobbesiska 

civilisationskritiken. Båda berättelserna kommenterar i någon mån Thomas Hobbes tankar 

om att människans naturliga tillstånd består av hennes själviska överlevnadsinstinkt, som han 

beskriver i Leviathan.34 Särskilt The Road demonstrerar detta naturtillstånd i de banditer och 

fientliga överlevare som Mannen och Pojken möter längs vägen. Inte bara visas detta i den 

lägereldsscen som redogjorts för ovan, men även i deras konfrontationer med banditer.  

     Det i The Road som kan tolkas som en vilja att dementera Hobbes i någon mån är Pojken. 

Pojkens naturliga tillstånd, även i en värld utan lagar och regler, är att vara givmild och 

omtänksam, samt att i sitt etos försvara den Kantianska pliktetiken. Mannens karaktär kan 

dock övervägande överensstämma med Hobbes civilisationskritik, men avviker även här. 

Mannen är mindre mån om sin egen säkerhet och dödar därför inte andra överlevare av rent 

själviska anledningar. Han gör det för att skydda sin son, någonting som han uttrycker i ett 

citat ovan. Denna predisposition är altruistisk samtidigt som den är självisk, då det snarare är 

Pojkens liv som ska skyddas än Mannens eget. En möjlig tolkning av detta är att McCarthy 

ämnat att både kritisera Hobbes, men även nyansera den civilisationskritik som Hobbes 

ägnade sig åt.  

     The Last of Us överensstämmer däremot till största del med Hobbes då Joel och Ellie 

accepterar faktumet att de dödar andra överlevare för att överleva själva. De är medvetna om 

att de har ett syfte, att nå laboratoriet för att utvinna ett vaccin ur Ellie, men de verkar inte 

besitta några illusioner om att de som en följd av detta är berättigade att mörda för egen 

vinning. Under en scen i spelets sista kapitel har Joel och Ellie anlänt till Salt Lake City, där 

laboratoriet är upprättat, och följande replikväxling sker mellan de båda: 

 

[From the roof, they can see the old zoo and a whole heard of giraffes.] 

 

                                                 
34 Tom Sorell. The Cambridge Companion to Hobbes. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. 216-217. 
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Ellie: Oh man...wow. Look at those things. 

Joel: So...this everything you were hoping for? 

Ellie: It's got its ups and downs, but...you can't deny the view though. 

 

[They just watch the giraffes a spell before heading on.] 

 

Joel: We don't have to do this. You know that, right? 

Ellie: What's the other option? 

Joel: Go back to Tommy's. Just...be done with this whole damn thing. 

Ellie: After all we've been through. Everything that I've done. It can't be 

       for nothing. 35 

 

Exemplet ovan visar att Ellie är medveten om att de bådas moraliska ambivalens och att hon, 

likt Pojken, har ett ideal som hon inte kunnat leva upp till. Den nya världen hon vuxit upp i 

har inte lämnat något utrymme för pliktetiska övervägningar, likt omvärlden i The Road. Den 

stora skillnaden mellan Ellie och Pojken är att Ellie i större utsträckning har accepterat detta 

faktum medan Pojken fortfarande håller fast vid det Kantianska, pliktetiska idealet.36 

 

3.4. Föräldraskap ur askorna 

Dessa tre motiv utgör det övergripande temat i mitt material: föräldraskapet och dess 

utmaningar. Porträtteringen av föräldraskap skiljer sig åt mellan de båda berättelserna, 

särskilt i dynamiken mellan barn och förälder. Som nämnt i kapitlets inledning är det av vikt 

att en beaktar åldersskillnaden hos de båda barnen i berättelserna då detta kan påverka 

dynamiken mellan barn och förälder. 

     Utifrån de ovan analyserade motiven kan vi utröna en betydligt mindre dynamisk relation 

mellan Mannen och Pojken i The Road. Deras relation förändras inte avsevärt under 

berättelsens gång, istället verkar den förbli statisk. Medan det är sant att kronologin och 

tidsramen i The Road är betydligt kortare än den i The Last of Us, vilket kan förklara varför 

relationen mellan Mannen och Pojken förblir statisk, är detta den främsta skillnaden mellan 

The Road och The Last of Us. Utöver relationens statiska natur är den även betydligt mer 

ensidig i den mening att Mannen är den tydligt dominanta och, i betydligt högre mån än i The 

Last of Us, berövar Pojken sin agens. Huruvida detta berövande av barnets agens i någon mån 

är nödvändigt i relationen mellan en förälder och sitt unga barn, och särskilt i en post-

apokalyptisk värld, faller inte inom uppsatsens syfte och kommer därför inte kommenteras. 

                                                 
35 Druckmann, Straley, 2013. https://www.gamefaqs.com/ps3/652686-the-last-of-us/faqs/68485 [GS10] 

36 Dudley, Engelhard. 2014. 109. 

https://www.gamefaqs.com/ps3/652686-the-last-of-us/faqs/68485
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Däremot belyser det hur föräldraskap porträtteras i The Road. Mannen ger Pojken tydliga 

instruktioner genom hela romanen och Pojken får bara sin vilja igenom vid ett tillfälle. Denna 

enkelriktade kommunikation mellan barn och förälder, tillsammans med relationens statiska 

natur, utgör de mest utmärkande skillnaderna mellan The Road och The Last of Us.  

     Relationen mellan Joel och Ellie är till sin början lik relationen mellan Mannen och 

Pojken. Joel är lika enkelriktad i sin kommunikation som Mannen och även otroligt negativt 

inställd till Ellie, som en följd av hans rädsla för att förlora ännu en dottersfigur. Ellie visar 

dock motstånd mot Joels inställning redan i deras första möte. När Joel och Tess ska smuggla 

Ellie till Bostons stadshus, måste de vänta på skymningen för att enklare kunna rymma från 

karantänszonen de befinner sig i. Under denna väntan befinner sig Joel och Ellie i en 

övergiven lägenhet: 

[They make it to the apartment rendezvous point.] 

 

Joel: This is it. 

 

[He reclines on the couch and closes his eyes.] 

 

Ellie: What are you doing? 

Joel: Killing time. 

Ellie: Well, what am I supposed to do? 

Joel: I am sure you will figure that out.37 

 

Redan i denna scen ser vi att Ellie demonstrerar sin vilja att bli hörd och att hävda sin egen 

agens. Även Joels negativa inställning och vilja att distansera sig emotionellt från Ellie 

framkommer i utdraget ovan. Jämfört med en scen mot slutet av The Last of Us, när Joel och 

Ellie nått Salt Lake City och kan se sjukhuset där laboratoriet finns. Detta utbyte sker direkt 

efter utdraget på föregående sida i denna uppsats: 

 

Ellie: […] Look, I know you mean well...but there's no halfway with 

       this. Once we're done, we'll go wherever you want. Okay? 

Joel: Well, I ain't leavin' without ya, so let's go wrap this up. 

 

[They exit the terminal and into the old quarantine zone processing area.] 

 

Joel: Well, this place takes me back. 

Ellie: How so? 

Joel: It was right after everything went down. I ended up in a triage just like 

      this. Man, everywhere you looked, you just...saw families torn apart. The 

      whole damn world seemed to have turned upside-down in a blink. 

Ellie: Is that after you lost Sarah? 

Joel: Yes, it was... 

Ellie: I...can't imagine losing someone you love like that. Losing everything 

                                                 
37 Druckmann, Straley, 2013. https://www.gamefaqs.com/ps3/652686-the-last-of-us/faqs/68485 [GS02] 

https://www.gamefaqs.com/ps3/652686-the-last-of-us/faqs/68485
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       that you know. I'm sorry, Joel. 

Joel: That's okay, Ellie.38 

 

Detta är det främsta exemplet på den dynamiska relation som Joel och Ellie utvecklar under 

berättelsens gång. Joel har här öppnat upp för Ellie om Sarah och har gått från att se Ellie 

som en börda, eller smuggelgods, till att se henne som sin dotter. I jämförelse med relationen 

mellan Mannen och Pojken i The Road är kontrasterna avsevärda. 

     Den enkelriktade kommunikationen är framförallt närvarande i början av The Last of Us. 

Likt relationen mellan Joel och Ellie förändras även denna till att bli en mer jämlik 

kommunikation där båda parter får komma till tals och där deras respektive agens 

respekteras. I Pittsburgh utspelar sig en scen där Joel och Ellie blivit separerade från varandra 

i ett övergivet hotell. När Joel sedan närmar sig Ellie blir han attackerad av en bandit som 

försöker dränka honom. Ellie tar då upp Joels pistol och skjuter banditen, det första livet hon 

tar: 

[…As he tries climbing a ladder, a hunter kicks him off. He 

 almost drowns before Ellie picks up his pistol and caps the assailant.] 

 

Ellie: Man...I shot the hell outta that guy, huh? 

Joel: Yeah, you sure did. 

Ellie: I feel sick. 

 

[He takes the pistol back.] 

 

Joel: Why didn't you just hang back like I told you to? 

Ellie: Well, you're glad I didn't, right? 

Joel: I'm glad I didn't get my head blown off by a goddamn kid. 

Ellie: You know what? No. How about "Hey, Ellie. I know it wasn't easy, but it 

       was either him or me, thanks for saving my ass." You got anything like 

       that for me, Joel? 

Joel: We gotta get going. 

Ellie: Lead the way.39 

 

I denna scen förändras Joels syn på Ellie på en fundamental nivå. Ellie har tidigare under 

berättelsens uttryckt sin vilja att hjälpa till, då främst i samband med våldsamma 

konfrontationer. Joel har förvägrat henne detta utifrån en vilja att bevara hennes, och i någon 

mån hans bild av barnets, oskyldighet. Strax efter scenen ovan realiseras denna insikt hos Joel 

när de båda smyger sig på en patrull med banditer. Då detta utdrag är relativt långt finns 

utdraget i bilaga 1 under rubriken Pittsburgh Hotel [GS05].  

                                                 
38 Ibid, 2013. https://www.gamefaqs.com/ps3/652686-the-last-of-us/faqs/68485 [GS10] 

39 Ibid, 2013. https://www.gamefaqs.com/ps3/652686-the-last-of-us/faqs/68485 [GS05] 

https://www.gamefaqs.com/ps3/652686-the-last-of-us/faqs/68485
https://www.gamefaqs.com/ps3/652686-the-last-of-us/faqs/68485
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Detta är en nyckelscen i porträtteringen av den enkelriktade kommunikationens uppbrott. 

Ellie tillåts för första gången ta ansvar för Joels liv, någonting som återkommer särskilt under 

spelets vinterkapitel. I och med detta förtroende mellan de båda blir relationen och framförallt 

kommunikationen jämlik, någonting som saknas i The Road.  

 

3.5. Analysresultat 

Min analys har påvisat intertextuella samband mellan The Road och The Last of Us. Medan 

det föreligger skillnader i porträttering och presentation av teman och gemensamma motiv, 

förs en implicit intertextuell dialog mellan berättelserna. Analysen har påvisat liknande 

berättarstrukturer i ett digitalt spel som i en skriven roman. Detta resultat motsäger därför 

Jesper Juuls resultat som menar att spel enbart utvecklar färdigheter snarare än att skapa 

mening hos spelaren. I viss mån skiljer sig även analysens resultat från Jonas Carlquists tes 

om att spel som narrativ genre är väsensskilt från litteratur och film, då liknande strukturer 

och gemensamma teman har påvisats i mitt material. En intressant aspekt av Carlquists 

resultat är hans kommentar om att spel inte skapar nya berättelser, utan istället ändrar hur 

gamla berättelser porträtteras.40 Denna aspekt finner jag i mitt material, men en kan även 

argumentera för att The Last of Us, genom att implicit återberätta och föra en dialog med The 

Road, skapar en ny berättelse utifrån liknande premisser. 

     I nästkommande kapitel kommer de didaktiska möjligheterna för denna form av analys att 

diskuteras, tillsammans med en presentation av det rådande forskningsfältet kring 

multimodalitet i klassrummet. 

 

 

 

 

 

                                                 
40 Carlquist, 2002, s. 31. 
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4. Didaktiska möjligheter 

I detta kapitel kommer de olika didaktiska implikationer för denna typ av multimodal 

litteraturanalys att diskuteras. Diskussionen sker utifrån läroplanen för Svenska i Gy11.41 

 

4.1.Skolans och elevers medievärld. 

Som beskrivet i uppsatsens bakgrundsavsnitt spelar en majoritet av svenska ungdomar dator- 

och tv-spel regelbundet.42 Däremot är den media som svenska ungdomar möter i sin skolgång 

till största delen analog i form av romaner och enstaka filmer. Det finns idag en tydlig 

dissonans mellan ungdomars medievärld och skolans, någonting som påvisats i uppsatsen 

Multimodalitet i undervisningen - Ett arbete om vilka uttrycksformer lärare och elever 

använder i olika ämnen under totalt 13 lektioner av Emelie Eriksson och Malin Gustafsson. I 

uppsatsen påvisas att lärare använder sig av multimodala verktyg inom undervisningen, men 

att dessa enbart används som verktyg för att underlätta kommunikation mellan lärare och 

elever i form av presentationer, ljudfiler eller videoklipp.43 Trots att majoriteten av ungdomar 

i den svenska gymnasieskolan spelar dator- och tv-spel regelbundet, reflekterar skolans 

medieanvändning inte denna verklighet.  

 

4.2. Motivation och läsvanor 

Samma studie från Statens Medieråd (2015) finner att svenska ungdomar känner att de själva 

ägnar för lite tid åt traditionell mediekonsumtion, såsom romaner, noveller och annan prosa.44 

Detta innebär dels att det finns en vilja hos svenska ungdomar, varav den överväldigande 

majoriteten går i skolan, att komma i kontakt med dessa mer traditionella medier men även 

att skolans textvärld tjänar ett syfte genom att presentera nya textvärldar för eleverna. Enligt 

                                                 
41 Skolverket, Gy11, 2011. 

42 Statens Medieråd, 2005-2010, 10-11. 

43 Emelie Eriksson, Malin Gustafsson. 2013. Kandidatuppsats. Multimodalitet i undervisningen - Ett arbete om 

vilka uttrycksformer lärare och elever använder i olika ämnen under totalt 13 lektioner. chrome-

extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http://uu.diva-

portal.org/smash/get/diva2:697104/FULLTEXT01.pdf. Uppsala Universitet. Institutionen för pedagogik, 

didaktik och utbildningsstudier. (Hämtad 2017-05-16) 

44 Ibid., 2005-2010, 11. 
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Skolverket, som citerar en artikel från Thomas Kroksmark, professor vid högskolan i 

Jönköping, är datorspelens innehåll anpassat till ungdomars intressen och världar samtidigt 

som spelen har en marginaliserad ställning i skolans undervisning.45 Trots detta använder sig 

spel, likt mer traditionella medier, av både dramaturgi och kronologi för att förmedla 

berättelser och idéer. Elever är, med andra ord, väl bekanta med berättande och 

berättartekniska metoder i spel, även om dessa spel måhända inte utvecklar elevernas 

litteraturvetenskapliga och litteraturanalytiska ordförråd. Av denna anledning finns en stor 

potential för tv- och datorspel inom ramen för litteraturundervisningen, då elever får 

möjlighet att analysera någonting som de är mer bekanta med än traditionell litteratur 

samtidigt som de, genom en analys av ett spel, kan få möjligheten att identifiera samma 

berättartekniska drag i tv- och datorspel som i traditionell litteratur.  

     Kroksmarks artikel är kontroversiell och bestrids av Jonas Linderoth, spelforskare och 

docent i pedagogik vid Göteborgs Universitet, som menar att Kroksmarks slutsatser om 

spelutvecklares pedagogiska kunskaper är förhastade. Utöver detta menar Linderoth att 

Kroksmark uppfattar spelmekanikens överförbarhet till undervisningen på ett förenklat sätt. 

Medan Linderoth framför relevant kritik i termer av spels pedagogiska potential.46 Min 

bedömning är däremot att spelens dramaturgiska och narrativa metoder är direkt överförbara 

till traditionell litteraturanalys och därför kan fungera i en undervisningskontext. 

     Enligt utbildningsforskarna Margareta Maria Thomson och Jessica Wery vid North 

Carolina State University, är en viktig faktor i elevers motivation att de ser ett samband 

mellan skolans uppgifter och världen utanför skolan.47 Då elevernas textvärldar till stor del 

består av tv- och datorspel vore denna typ av analys gynnsam i en undervisningskontext. 

Detta för att denna typ av analys dels behandlar någonting som är bekant för eleverna, 

någonting som finns i deras värld utanför skolans väggar, men även för att analysen tjänar 

som en brygga mellan skolans textvärldar och elevernas. Genom att synliggöra tydliga 

kopplingar mellan nya medier såsom tv- och datorspel och traditionell litteratur såsom 

                                                 
45 Skolverket, 2016. https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/undervisning/datorspel-

1.203958 

46 Jonas Linderoth, Carl Heath. 2012. Datorspel ger bara en illusion av lärande. Pedagogiska Magasinet. 

http://pedagogiskamagasinet.se/datorspel-ger-bara-en-illusion-av-larande/ 

47 Margareta Maria Thomson, Jessica Wery. Motivational strategies to enhance effective learning inteaching 

struggling students. Support for learning – British Journal of Learning Support. nr 3 (2013): 103-108. 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1467-9604.12027/pdf (Hämtad 2017-05-16) 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1467-9604.12027/pdf
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romaner och noveller kan eleverna se sambanden mellan dessa två medietyper. Denna typ av 

multimodala analys kan öka elevers inre motivation att bekanta sig med mer traditionella 

medier samtidigt som skolans, och särskilt litteraturundervisningens textvärldar närmar sig 

varandra. Detta påvisar Christina Olin-Scheller i Såpor istället för Strindberg? 

Litteraturundervisning i ett nytt medielandskap där hon under en lektion med en svensklärare 

dokumenterade att elevernas motivation ökade när populärkultur kopplades till svenskämnets 

litteraturundervisning, då i en undervisningssituation där eleverna fick se filmen Se7en (sic) 

under en lektion om litteraturhistoriens medeltida period.48  

 

4.3. Textvärldar 

Enligt Olin-Scheller är det sällan elevernas textvärldar kongruerar med skolans, men i fallet 

ovan sker en kongruens och bidrar därmed till ett ökat intresse för svenskämnet. I samma 

kapitel menar hon även att elever inte väjer för bekant media som utmanar deras repertoarer, 

både berättartekniskt och innehållsmässigt, ofta i form av film såsom Pulp Fiction och The 

Matrix.49 Elever är med andra ord bekväma med att ta in kunskaper om dramaturgi och 

berättarteknik och visar på en vilja att utveckla dessa, förutsatt att de är bekanta med det 

medium som berättelsen förmedlas genom.  

     Olin-Scheller kommenterar även digitala spels plats i ungas textvärldar, om än kortfattat. 

Medan spelens berättartekniska potential enbart berörs kortfattat, berör Olin-Scheller spelens 

ställning i elevers textvärldar. En människas textvärld är en stor del av hennes identitet50 och 

av denna anledning kan elever känna sig obekanta i skolans textvärld där spel väldigt sällan 

förekommer. När elevers alltmer digitaliserade textvärldar möter skolans traditionella, kan 

detta inte bara bidra till att textvärldar krockar, utan även att de identiteter som dels består av 

dessa textvärldar krockar.  

     Samtidigt är Olin-Schellers redogörelse för spelens olika narrativa strukturer något 

bristfällig då hon menar att spel har en fundamentalt annorlunda berättarstruktur än andra 

medier. Medan detta stämmer för majoriteten av s.k. ”open-world” spel, där spelaren själv 

                                                 
48 Christina Olin-Scheller. Såpor istället för Strindberg? Litteraturundervisning i ett nytt medielandskap. 

Stockholm: Natur & Kultur. 2008, 65-66. 

49 Ibid., 2008. 80-81. 

50 Ibid., 2008. 93-97. 
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väljer i vilken ordning som berättelsen utspelar sig, finns en uppsjö med moderna spel som 

har liknande struktur och använder sig av liknande berättartekniska metoder som en 

traditionell film eller roman. En förklaring till dessa spels utelämnande hos Olin-Scheller kan 

finnas i faktumet att hennes forskning är från mitten av 2000-talet, då spel med en tydlig 

narratologisk struktur var mer sällsynta. Samtidigt finns det betydligt tidigare exempel på 

linjära, konventionella berättelser i spel, däribland det i forskningsavsnittet nämnda Metal 

Gear Solid (1998) eller äventyrsspel som Grim Fandango (1998). 
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5. Sammanfattning 

Genom att porträttera sitt centrala tema på ett fundamentalt annorlunda sätt än The Road 

distanserar sig The Last of Us från sin huvudsakliga inspirationskälla. Huruvida detta är ett 

medvetet drag av Neil Druckmann eller ej kan diskuteras, men kommunikationen mellan de 

båda berättelserna är tydlig i sina motiv och teman. Båda berättelserna berör föräldraskap och 

relationen mellan far och barn i en kaotisk omvärld, om än med något olika premisser. 

Samtidigt kan en argumentera för att The Last of Us, i någon mån, fungerar som en 

kommentar på Cormac McCarthys The Road genom Joel och Ellies hanterande av liknande 

situationer.  

     Denna form av multimodal litteraturanalys kan användas för att minska avståndet mellan 

skolans textvärldar och elevernas. Detta då majoriteten av elever i den svenska skolan spelar 

någon form av tv- eller datorspel dagligen samtidigt som samma studie från Statens Medieråd 

visar att ungdomar i Sverige även anser att de konsumerar för få mängder traditionella medier 

såsom romaner, tidningar och noveller. Att i större utsträckning integrera spel i skolans 

litteraturundervisning kan bidra till ökad motivation hos eleverna då kopplingarna mellan 

skolans värld och elevernas kan komma att förtydligas genom denna form av analys, 

samtidigt som eleverna kommer i kontakt med traditionell litteratur. Utöver detta syftar denna 

form av analys att skapa ett rum där elevers och skolans textvärldar kan existera på lika 

villkor och med samma ställning i undervisningen. 

     Två potentiella problem som uppstår när en lärare eller pedagog arbetar med multimodala, 

komparativa textanalyser i skolan är tillgänglighet och tidsramen. Det är betydligt billigare 

och mer praktiskt att ha en klassuppsättning med McCarthys roman istället för en 

klassuppsättning med spelkonsoler och spel, särskilt då skollagen stipulerar att utbildning ska 

vara tillgängligt för alla elever, oavsett socioekonomisk bakgrund. För att undvika att elever 

inte har tillgång till materialet kan spelet spelas gemensamt i klassrummet på lektionstid, 

vilket leder oss till det andra potentiella problemet. 

     Den andra faktorn i problemet med att arbeta med mitt material i skolan är tidsramen. The 

Last of Us som är ett genomsnittligt, linjärt spel, har en speltid på cirka 6–14 timmar. Det är 

därför tidskrävande att implementera en analys innehållandes mitt material i ett klassrum. 

Detta innebär dock inte att en komparativ litteraturanalys av en roman och ett spel inte är 

gångbar i ett klassrum på grund av tidsomfånget, då det under senare år publicerats flera 

kortare spel vars primära inriktning är ett välutvecklat narrativ. Dessa spel, däribland Gone 
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Home och That Dragon Cancer, som analyserats i min tidigare uppsats, har en speltid på 

cirka 90-120 minuter och är därför betydligt mer gångbara i en klassrumsmiljö. 
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Bilaga 1. The Last of Us – Pittsburgh Hotel [GS05] 
 

[They exit the hotel onto some scaffolding. Below, hunters are patrolling.] 

 

Joel: Oh, shit. 

Hunter: They haven't gotten back yet. What the hell's taking them so long? 

Hunter 2: I don't know. They went to check on 'em. For now, we wait. 

Joel: C'mere, keep your head down. Alright now...I'm gonna jump down there and 

      I'm gonna clear us a path. 

Ellie: What about me? 

Joel: You stay here. 

Ellie: This is so stupid. We'd have more of a fucking chance if you'd let me 

       help. 

Joel: I am. 

 

[He hands her a rifle laying nearby.] 

 

Joel: Now you seem to know your way around a gun. You reckon you can handle 

      that? 

Ellie: Well, uh, I sorta shot a rifle before...but it was at rats. 

Joel: Rats? 

Ellie: With BBs. 

Joel: Well, it's the same basic concept. Lift it up. Alright now, you're gonna 

      wanna lean right into that stock, 'cause it's gonna kick a hell of a lot 

      more than any BB rifle. 

Ellie: Okay. 

Joel: Go ahead and pull the bolt back. Grab it right there. Just tug it. There 

      you go. Now as soon as you fire, you're gonna want to get another round 

      in there quick. Listen to me -- if I get in trouble down there, you make 

      every shot count, yeah? 

Ellie: I got this. 

Joel: Alright. And just so we're clear about back there...it was either him or 

      me. 

 

[He jumps down.] 

 

Ellie: You're welcome.51 

 

 

 

 

 

 

                                                 
51 Druckmann, 2013. https://www.gamefaqs.com/ps3/652686-the-last-of-us/faqs/68485 [GS05] 

https://www.gamefaqs.com/ps3/652686-the-last-of-us/faqs/68485

