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Abstract 
Mänskliga handlingar förstör dagligen planeten vi bor på, men trots att vi numera är 

medvetna om problematiken görs det ändå inte tillräckligt för att förändra detta 

beteende. Undervisningen i den svenska skolan syftar bland annat till att främja 

elevernas respekt för miljön och visa dem ett hållbart levnadssätt. Syftet med denna 

uppsats är att utvärdera potentialen hos ett arbetssätt som kombinerar svenskämnets 

läsning av skönlitteratur med miljöfrågor. Med hjälp av begreppen ekocentrism och 

antropocentrism gör vi en ekokritisk läsning av Michelle Pavers Vargbröder. Utdrag ur 

boken används också som grund för att diskutera hållbar utveckling med en klass elever 

i årskurs 6, för att se vilka värderingar som framträder. Resultatet visar att det finns stor 

potential att öka elevers ekolitteracitet med hjälp av gruppdiskussioner och ekokritiska 

resonemang utifrån en skönlitterär bok, men att arbetssättet kräver mycket tid och 

vidare forskning. Eleverna visar ett stort intresse för läsningen och för frågorna, och 

även om deras konkreta kunskaper brister en del, visar de att de tycker att det är viktigt 

att människan tar hand om vår planet. 

 
Nyckelord 
hållbar utveckling, miljö, ekokritik, ekolitteracitetet, barn- och ungdomslitteratur, 

ämnesintegrerad undervisning, grundskolan 

 
Engelsk titel 
When does the wolf become our brother? To teach ecoliteracy based on Michelle 

Paver’s Wolf Brother 

 
Tack 
Vi vill tacka de elever som har deltagit i vår studie och delat med sig av alla kloka och 

fina tankar. Vi vill också tacka deras lärare, som släppte in oss i sitt klassrum, samt vår 

handledare och klasskamrater som har gett oss värdefull feedback under arbetets gång. 

Slutligen vill vi tacka alla nära och kära som stöttat oss på olika sätt. Ett särskilt tack till 

Lakrits, Cashew, Blenda och Quimbra som dagligen vidgar vårt perspektiv. 
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1 Inledning 
”Människan har bara funnits under en kort stund i evolutionens ofattbara tidsrymd. 

Ändå förbehåller vi oss rätten att manipulera livets utveckling på jorden” (Hanneberg 

1990:55). Detta citat är nästan 30 år gammalt, ändå är det fortfarande aktuellt. 

Mänskliga handlingar förstör dagligen livsmiljöerna för tusentals hotade djurarter. Även 

människan påverkas av de miljöförändringar som sker. Enligt World Health 

Organization bor 92% av jordens befolkning på platser där luften är dålig att andas 

(WHO 2016:33).  

   Trots att arbetet med hållbar utveckling har gått framåt sedan 90-talet, kan vi ännu inte 

känna oss klara och i den svenska grundskolans undervisning är det fortfarande viktigt 

att kunskap och värderingar kring miljö och klimat behandlas. I läroplanens inledande 

del, under rubriken ”grundläggande värden” kan vi till exempel läsa att alla som arbetar 

i skolan ska ”främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår 

gemensamma miljö” (Skolverket 2017:7). Detta specificeras ytterligare när det anges att 

skolans uppdrag bland annat är att visa hur vårt levnadssätt kan förändras för att bidra 

till en hållbar utveckling, samt att eleverna ska få möjlighet att ”skaffa sig ett personligt 

förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor” (Skolverket 2017:10). 

   I en tid då klimatfrågan på vissa håll tycks alltmer angelägen och på andra håll glöms 

bort eller till och med ifrågasätts som om hotet mot vår planet vore falska nyheter, är det 

viktigt att skolans undervisning kring hållbar utveckling håller hög kvalitet och att 

eleverna upplever att undervisningen berör dem på ett personligt plan. Något som kan 

bidra till just detta, och ge läsarna en mer personlig relation till de ämnen som 

behandlas, är skönlitteratur.  

   Läsning av skönlitteratur är en viktig del av ämnet svenska i grundskolan, och ett av 

målen i kursplanen är att eleverna ska kunna skapa egna tolkningar av skönlitterära 

böcker. För att kunna tolka en text behöver eleverna en god läsförståelse, men mycket 

litteraturdidaktisk forskning har pekat på att eleverna inte bör läs- och skrivträna som en 

isolerad övning (Magnusson, Malmgren & Nilsson 2013:25f; Malmgren 1986; 

Malmgren 1996). Istället bör man använda sig av texter med ett innehåll som på något 

vis berör och väcker tankar hos eleverna. Gunilla Molloy är lektor i svenska med 

didaktisk inriktning vid Stockholms universitet. Hon skriver att när eleverna diskuterar 

texter utifrån ett samhällsperspektiv och ges möjlighet att bearbeta sin egna erfarenheter 

utifrån den valda texten, förstärks deras läskompetens parallellt med att de behåller sin 

subjektiva förankring i texten (Molloy 2010:290ff). 
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   Med detta som utgångspunkt har vi valt att låta eleverna, i samband med att de tränar 

på att förstå och tolka en skönlitterär text, också utveckla sin relation till frågor om 

hållbar utveckling med fokus på miljöperspektivet. Vi utgår dessutom från det 

sociokulturella perspektivet och låter eleverna mötas i gruppdiskussioner, för att de ska 

kunna lära sig av varandra, utvecklas tillsammans och berika sina kunskaper och 

förmågor.  

  I kombination med ekokritiska frågor om texten de läser får eleverna flera möjligheter 

att göra kopplingar mellan texten och världen de lever i, både som den ser ut nu och 

som den kan se ut i framtiden. Vi vill alltså undersöka hur skönlitteratur kan användas 

som en ingång till hållbar utveckling i undervisningen på mellanstadiet. 

 

2 Syfte och forskningsfråga 
Vår uppsats utgår från kursplanen i svenska, men har också en stark koppling till det 

miljöperspektiv som uttrycks i Lgr 11 (Skolverket 2017). Eftersom det hållbara 

perspektivet ska genomsyra alla skolans ämnen är syftet att hitta ett arbetssätt som 

kombinerar svenskämnets läsning av skönlitteratur med miljöfrågor.  

   Målet är att analysera en skönlitterär bok och utvärdera dess potential till att utgöra en 

grund för undervisning i olika miljöfrågor. Målet är också att, med utgångspunkt i vår 

analys, ge eleverna uppgifter som gör att vi får syn på hur boken kan användas till att 

både öka elevernas förmåga att tolka skönlitterära texter och deras medvetenhet om hur 

miljön vi lever i påverkas av våra handlingar. 

   Precis som de djur och växter som lever i symbios berikar varandras existens, hoppas 

vi kunna ge exempel på hur ämnen såsom biologi, samhällskunskap, geografi och 

religion kan samverka med svenskans undervisning kring lässtrategier och läsförståelse, 

för att berika den och bidra till en djupare förståelse, än vad respektive ämne skulle göra 

för sig själv. 

   Med utgångspunkt i ekokritiska teorier har vi valt ut boken Vargbröder av Michelle 

Paver (2005) och konkretiserar vårt syfte i följande forskningsfrågor:  

• Vilken potential för att utveckla ekolitteracitet framträder vid en analys av 

Michelle Pavers bok Vargbröder?  

• Vilka värderingar framträder hos en klass elever i årskurs 6 i ekokritiska 

diskussioner och uppgifter baserade på boken Vargbröder?  
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3 Teori och centrala begrepp 
Vår uppsats befinner sig inom det litteraturvetenskapliga fältet. Inom det didaktiska 

fältet utgår vi från det sociokulturella perspektivet, då vi främst kommer att använda 

samtal och interaktion som redskap för att upptäcka och utveckla elevernas resonemang.  

   En teori som försöker koppla ihop skönlitteratur med det ekologiska perspektivet, och 

dessutom tolkar det i vidare sammanhang, är ekokritik (Parker 2015). Här nedan 

beskriver vi först den ekokritiska teorin, som genomgående används som analysverktyg, 

och sedan begreppet ekolitteracitet som också är centralt i vår uppsats. 

 

3.1 Ekokritik 
Ekokritik är en kombination av naturvetenskap och humaniora och innehåller såväl ett 

litterärt perspektiv, som ett ekologiskt. Den enklaste definitionen handlar om att sätta 

litteratur i relation till miljön runt omkring oss. ”Simply put, ecocriticism is the study of 

the relationship between literature and the physical environment” (Glotfelty 1996:xviii). 

Genom en ekokritisk läsning studeras hur människans relation till sin omgivning 

beskrivs i ett litterärt verk och vilka värderingar som uttrycks i det (Garrard 2012; 

Parker 2015).  

   Det är inte ovanligt att de värderingar ekokritikerna ger uttryck för, tar en politisk 

vändning och att teorin används som ett redskap för att ta reda på texters användbarhet i 

den miljöpolitiska debatten (Kerridge 1998:5; Garrard 2012:4). Historiskt har 

ekokritikerna framförallt tagit parti för naturen och mot den mänskliga kulturen, som 

har ansetts vara en motpol till allt som är naturligt. Naturen idealiseras som något 

ofelbart och något som, om man bara lämnade den i fred, skulle vara i perfekt harmoni 

och balans. ”In ecocritical interpretations of such writing, nature came to seem like a 

binary opposition to human culture, and human culture came to seem like a force that at 

best contaminated nature, and at worst destroyed it” (Parker 2015:356).  

   På senare tid har det dock börjat ifrågasättas om natur och kultur verkligen står i ett 

motsatsförhållande eller om den mänskliga kulturen i själva verket kan anses vara en del 

av naturen. Den eventuellt politiska agendan handlar då snarare om var och hur 

människans plats finns i naturen (Garrard 2012; Parker 2015:358ff; Buell 2005:21f; 

Nilsson Skåve 2015:214f). 

   Ett begreppspar som är viktiga inom ekokritiken är antropocentrism/ekocentrism, där 

antropocentrism innebär att människan tycks vara överordnad övrig natur, medan 

ekocentrism jämställer mänskligt och icke-mänskligt (Parker 2015; Garrard 2012). Det 
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ekocentriska perspektivet ligger nära till hands att jämföra med den ekologiska filosofin 

som tar avstånd från det antropocentriska och ser allt liv på jorden som viktiga delar av 

en helhet (Odenbring 2007:5f). Denna filosofi tycks vara normerande även inom 

ekokritiken. 

   Ett språkligt fenomen som är väldigt vanligt är så kallad ”antropomorfisering”, som 

används när icke-mänskliga fenomen ges mänskliga drag. Vissa ser detta som ett slags 

falskt tankefilter som hindrar oss från att se naturen för vad den egentligen är (Parker 

2015:357). Ett liknande begrepp är zoomorfisering, som innebär att människor ges 

djuriska attribut. Detta kan dock göras med såväl en positiv, som en negativ klang, 

vilket än tydligare speglar textens värderingar (Parker 2015:357; Garrard 2004:21f; 

Buell 2005; Nilsson Skåve 2015:215). 

 

3.2 Ekolitteracitet 

Ekolitteracitet är ett begrepp som kan sägas spegla didaktiken i ekokritiken. Det handlar 

om att kunna se de samband mellan människan och dess omgivning som ekokritikerna 

beskriver. David Orr, som är en framträdande professor i miljöfrågor och en av de första 

att använda begreppet (Hempel 2014), definierar det som ”a quality of mind that seeks 

out connections” (Orr 1990:51) och syftar på ett intresse för breda samband, snarare än 

snäva uppdelningar. Ramos & Ramos (2011:328) ger begreppet ekolitteracitet två 

dimensioner, en som handlar om att se sambandet mellan allt som finns och hur varje 

levande organism kan påverka hela nätverket, och en som handlar om att inte bara 

tänka, utan också agera.  

   Orr definierar vidare de förmågor som han menar behövs för att en person ska kunna 

anses vara ekolitterat. Denna person måste enligt honom givetvis vara läskunnig, men 

kanske minst lika viktigt är att ha ett intresse för läsning. Lika väsentligt är att känna till 

siffrors begränsning, att veta vad som är möjligt att räkna och vad som inte är det. 

Ekolitteracitet inkluderar också en god förmåga kunna avgöra om ett ekosystem mår bra 

eller inte (Orr 1989:334f). 

   Enligt Orr präglas begreppet av en vilja att ta reda på mer och en känsla av förundran 

för det levande. Orr jämför det med begreppet litteracitet och menar att ”om litteracitet 

drivs av ett sökande efter kunskap, drivs ekolitteracitet av en känsla av förundran” 

(1989:334). Denna förundran inbegriper också en känsla av ansvar för allas plats i det 

globala nätverket och en vilja att ta ett individuellt ansvar för samhällets utveckling, 
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vilket gör att många paralleller till hållbar utveckling kan dras (Orr 1992; Ramos & 

Ramos 2011; Bäckstrand, Olsson & Tengström 2010:120; Björneloo 2011:13). 

   Orr förklarar att ekolitteracitet inkluderar benägenheten att ställa frågan ”What then?” 

(Orr 1989:334f) för att reflektera över konsekvenserna av olika sätt att agera, vilket i 

flera sammanhang är en fråga som diskuteras för sällan. Extra nödvändig blir frågan när 

den handlar om ämnen som den sista regnskogen eller hur den växande ekonomin 

slukar sig själv (Orr 1989:334f).  

   Vidare argumenterar Orr (1989:334f) att de ekolitterära förmågorna har blivit svårare 

att tillägna sig i dagens samhälle, inte på grund av att det finns mindre information om 

naturen, utan för att det finns färre tillfällen att uppleva naturen. Färre personer vistas 

regelbundet i en vild natur, fri från mänsklig förorening, där utvecklingen av de 

ekolitterära förmågorna anses börja. Parker (2015) och Garrard (2012) ifrågasätter dock 

detta sätt att idealisera sanningen hos den natur som människan inte rört, då detta är en 

förenklad bild som bortser från den obalans som i alla tider har sporrat utvecklingen av 

de naturliga systemen. Dessutom är det tveksamt om det överhuvudtaget går att uppleva 

en natur helt skild från mänsklig påverkan, speciellt då vår upplevelse av naturen alltid 

påverkas av vår kulturella förförståelse (Parker 2015:357). Oavsett vilket har 

utbildningsväsendet dock en stor roll att spela i utvecklandet av en ekolitterat 

befolkning (Orr 1989:334f; Parker 2015). 

 

4 Tidigare forskning 
En hel del tidigare forskning har gjorts kring undervisning för hållbar utveckling och 

ämnesintegrerad undervisning. Ekokritiska analyser av olika skönlitterära verk har 

också gjorts av många, exempelvis Richard Kerridge ”Small rooms and the ecosystem: 

environmentalism and DeLillo’s White Noise” (1998), Ana Margarida Ramos & Rui 

Ramos ”Ecoliteracy through imagery: a close reading of two wordless picture books” 

(2011), Åsa Nilsson Skåve ”I fred med allt liv: en ekokritisk läsning av Ronja 

rövardotter” (2015) och David Örbring ”Bamse och naturen - en studie i ekokritik” 

(2008). Däremot tycks få forskare ha intresserat sig för hur läsning av skönlitteratur kan 

integreras med undervisningen för hållbar utveckling, och framförallt hur den i 

kombination med ekokritiska teorier och ekolitteracitetsbegreppet kan bli en del av både 

modersmålsundervisningen och undervisningen i ekologi. Nedan följer en presentation 

av det som skrivits om undervisning för hållbar utveckling och ämnesintegrerad 

undervisning. 
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4.1 Hållbar utveckling i undervisningen 

Hållbar utveckling handlar om att möta både dagens och morgondagens behov, vilket 

FN-kommissionen 1987 har formulerat så här: ”Sustainable development is 

development that meets the needs of the present without compromising the ability of 

future generations to meet their own needs.” (WCED 1987:41). För att göra det 

tydligare vilka behov som avses med formuleringen, brukar hållbar utveckling numera 

diskuteras utifrån tre olika perspektiv – det ekonomiska, det sociala och det ekologiska 

(Björneloo 2011:12). 

   Historiskt har framförallt det ekologiska perspektivet betonats och när det trädde in i 

undervisningen handlade det också huvudsakligen om olika miljöfrågor. Det är säkert 

därför Inger Björneloo i boken Hållbar utveckling – att undervisa utifrån helheter och 

sammanhang  (2011:18) skriver att det är viktigt att inte stanna där, utan också ta upp de 

andra perspektiven. Allra viktigast är dock att betona att de tre perspektiven hänger ihop 

och är integrerade med varandra (Björneloo 2011:13). 

   Malin Ideland är professor i utbildningsvetenskap med inriktning mot etnologi vid 

Malmö högskola och hon ifrågasätter samhällets syn på hållbar utveckling. I hennes 

projekt ”Det KRAV-märkta barnet” är syftet ”att problematisera lärande för hållbar 

utveckling utifrån en normkritisk ståndpunkt” (2015:86).  En av de väsentliga 

faktorerna i projektet handlar om hur normer skapas för ”den goda människan” 

respektive ”den icke-önskvärda människan” i samband med hållbar utveckling (Ideland 

2015).  

   Utbildning är en grundläggande byggsten i arbetet för en hållbar utveckling, men 

teoretisk undervisning som aldrig berör barnen känslomässigt kan inte förväntas vara 

särskilt bestående. Björneloo uttrycker problematiken så här: ”Det är dock sällan så att 

moraliska problem i det verkliga livet handlar om intellektuella processer, där vi väljer 

mellan etiska principer. Det är helt andra behov, som ekonomi, lust eller tid, som styr 

våra handlingar beroende på vilka situationer vi hamnar i” (2011:89). Orr är inne på 

samma spår: ”students taught environmental awareness in a setting that does not alter 

their relationship to basic life-support systems learn that it is sufficient to intellectualize, 

emote, or posture about such things without having to live differently’’ (Orr 1992:91). 

För att eleverna även som vuxna ska kunna agera efter de värderingar som förmedlats 

till dem som barn, är det viktigt att undervisningen ger dem en personlig relation till de 

frågor som tas upp.  
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Elever behöver lära sig att reflektera kritiskt över sin plats i världen och tänka över 
vad hållbarhet betyder för dem och deras samhälle. De behöver träna sig att se 
alternativa framtidsbilder – och se hur de kan diskutera och rättfärdiga val mellan 
olika bilder. De behöver också träna på att planera för att uppnå det de väljer samt 
att delta i samhällslivet för att se resultaten av sina val (Björneloo 2011:29). 

 

Utöver ett personligt förhållningssätt till hållbar utveckling behöver eleverna också ges 

de verktyg som behövs för att de ska kunna göra verklighet av sina visioner. Unesco har 

angett sex punkter som bör känneteckna undervisning för hållbar utveckling: den bör 

vara ämnesövergripande och holistisk, värdegrundad på ett sätt som tillåter att 

värderingarna diskuteras, präglas av kritiskt tänkande och problemlösning, använda sig 

av en varierad pedagogik, innehålla ett demokratiskt beslutsfattande som eleverna deltar 

i, samt vara lokalt relevant (SOU 2004:104).  

   Centralt för ett hållbart tänkande är att kunna identifiera sig med andra och kunna ta 

deras perspektiv, även om de befinner sig långt borta i tid och rum. Almers (2009) 

kallar detta för ”avståndsmoral”, vilket lätt kan appliceras på exempelvis historiska 

kontexter som ger eleverna rika möjligheter att jämföra sina behov, med både dåtidens 

och framtidens (Almers 2009; Björneloo 2011:60f, 83).  

   Ideland (2016) skriver att det i de läromedel och styrmedel, som hon valt att 

analysera, finns ett ideal om att vara miljömedveten, men ifrågasätter vilka värderingar 

som egentligen döljer sig bakom detta miljömedvetna ideal. Hennes tolkning av 

läromedlen visar en framtid som förstärker orättvisor och skymmer miljöproblemens 

verkliga orsaker, genom att lägga sin tillit till individuella val (Ideland 2016). Hon 

förklarar hur vuxenvärlden anses vara förlorad i ett ohållbart system och att ansvaret för 

att ta hand om vår värld hellre läggs hos barnen – vårt framtida hopp. Enligt henne är 

”baksidan av den goda intentionen att lyfta fram (individuella) barns betydelse för det 

hållbara samhället [...] att ansvaret förflyttas från vuxenvärlden till barnen” (Ideland 

2016). Dessa frågor om individens ansvar och huruvida vuxenvärlden eventuellt smiter 

undan från ansvar är mycket intressanta.  

 

4.2 Ämnesintegrerad undervisning 

En av de sex punkter som Unesco (SOU 2004:104) säger kännetecknar undervisning för 

hållbar utveckling är ämnesintegrerad undervisning, vilket innebär att flera olika ämnen 

i skolan kombineras och används för att berika varandra.  
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   Inom svenskämnet kan det till exempel göras med syfte att komma åt känslan av att 

göra något på riktigt och att inte bara läs- och skrivträna som en isolerad praktik. 

Eleverna ska på detta sätt ges möjlighet att kunna öka och fördjupa sina kunskaper om 

sig själva och sin omvärld genom att tolka texter istället för att bara bli duktiga på att 

tolka texter som en isolerad färdighet (Magnusson, Malmgren & Nilsson 2013:25f; 

Malmgren 1986; Malmgren 1996). Magnusson, Malmgren & Nilsson (2013) refererar 

vidare till kursplanen för svenska så som den stod skriven i Lpo94 och visar hur det där 

står att ”goda språkfärdigheter får eleverna när de i meningsfulla sammanhang använder 

sitt språk” (Utbildningsdepartementet 2010:77).  

   Således menar Molloy (2010) att valet av text hamnar i fokus och att det är en fördel 

om en lärare kan bearbeta texten innan eleverna börjar jobba med den. Vidare bör 

eleverna få möjlighet att bearbeta sina egna erfarenheter i den valda texten (Molloy 

2010:290ff). Hon skriver också att det är viktigt att läraren visar en medvetenhet om hur 

man läser texter tillsammans med eleverna i klassrummet. Det betyder bland annat att 

eleverna bör få hjälp med att utveckla en metakognitiv förmåga.  

   Att arbeta ämnesintegrerat i skolan kan vara en metod för att skapa en meningsfull 

undervisning tillsammans med eleverna. Om eleverna känner att undervisningen är 

meningsfull och kopplad till deras vardag, kan det dessutom öka deras motivation. 

Magnusson, Malmgren & Nilsson menar att ”om temat är problemorienterat och 

frågorna öppna skapas förväntningar på den undervisning som komma skall” (2013:29). 

Öppna frågor är en metod för att skapa en bättre diskussion och genom dess användning 

kan elevers förväntningar på undervisningen hjälpa till att öka deras motivation för 

lärande.  

   Vidare menar Kristin Karlsson, som skrivit ett examensarbete om hur lärare jobbar 

med tematisk undervisning (2012), att det är viktigt att ha ett medvetet syfte och mål vid 

planering av en tematisk undervisning, oavsett om det gäller en lektion eller ett arbete 

över flera veckor. De didaktiska frågorna om vad som ska behandlas samt hur och 

varför är alla lika viktiga att få med i sin planering, skriver Magnusson, Malmgren & 

Nilsson i boken Att göra sin röst hörd (2013:24). Karlsson (2012) säger att varför och 

vad är delar som går att koppla till kunskapskraven och det centrala innehållet i Lgr11 

(Skolverket 2017). Vad-delen handlar också om elevers tidigare kunskaper i ämnet, 

medan hur-delen är något som är mer fritt och kan beslutas om mellan lärare och elever 

(Karlsson 2012:5).  
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   I sitt examensarbete redovisar Karlsson (2012) både för- och nackdelar med att jobba 

tematiskt. Några fördelar som hon nämner är att elevinflytandet ökar, upprepning av 

centrala begrepp och innehåll kan undvikas genom att integrera flera ämnen och 

eleverna ges fler möjligheter att utveckla en helhetsförståelse genom en meningsfull 

undervisning. Några nackdelar som hon nämner är att det kan bli svårt för eleverna att 

utveckla en metakognitiv förmåga på egen hand, elevinflytandet kan få en negativ 

påverkan då det är svårt att knyta ihop läroplanen med att tillfredsställa alla elevers 

intresse och slutligen att lärare kan känna sig osäkra vid planering av tematisk 

undervisning på grund av bristande erfarenheter (Karlsson 2012:7ff).  

 
5 Metod och material 
Nedan redogör vi för material samt insamlings- och analysmetoder i vår uppsats. 

Materialet består av boken Vargbröder, en loggboksuppgift till boken, som eleverna 

genomförde via Google classroom, samt inspelade elevdiskussioner. Detta har vi 

analyserat med hjälp av ekokritiska teorier och begrepp, samt ekolitteracitetet och 

fokalisering.  

   Boken Vargbröder av Michelle Paver (2005) valdes utifrån några olika kriterier – 

relationen mellan människa och natur skulle vara ett starkt tema, innehållet skulle på 

flera ställen kunna utmana elevernas tankar och ge dem något att fundera och reflektera 

över, och boken skulle inte vara så svårläst att eleverna alltför ofta stannade upp och 

därmed fick svårt att ta sig igenom och relatera till den. 

   Till en början analyserade vi själva hela boken utifrån ett ekokritiskt perspektiv med 

syfte att hitta dess inneboende värderingar. I detta arbete använde vi oss av ett antal 

frågor som vi tagit från Robert Dale Parkers bok How to interpret literature: critical 

theory for literary and cultural studies, vilket i sin tur är bearbetningar av frågor från 

Sue Ellen Campbell (Parker 2015:366f; Campbell 2008 – se bilaga A) och ställde dessa 

till varje kapitel för att se vilka mönster som framträdde. Vi använde sedan vår tolkning 

som grund för vilka avsnitt av texten som vi trodde kunde ge eleverna en större 

förståelse för frågor om ekologi och hållbarhet. Dessa avsnitt var kapitel 1-4, kapitel 6-

8, halva kapitel 14 och några sidor ur kapitel 18. 

  Avsnitten vi valt ut lästes med en klass elever i årskurs 6. Inledningsvis läste vi högt 

för dem, men därefter fick eleverna läsa själva. Under läsningens gång bad vi dem att 

dokumentera sina tankar i loggböcker. I loggböckerna fick eleverna frågor av oss att 

utgå ifrån (se bilaga B), men det fanns även utrymme att skriva fritt. Frågorna 
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kopplades delvis till olika lässtrategier, som eleverna nyligen jobbat med i klassrummet, 

vilket gav dem möjlighet att fördjupa sina kunskaper om dessa.  

   För att ge eleverna fler olika möjligheter att delge oss sina tankar, genomförde vi även 

gruppdiskussioner, som spelades in och observerades av oss, både innan och efter att de 

läst utdragen ur Vargbröder. Frågorna som ställdes i gruppdiskussionerna (se bilaga C), 

handlade främst om deras tankar kring hållbar utveckling, men vid det avslutande 

tillfället ställde vi också frågor som handlade om deras generella förståelse och förmåga 

att tolka boken. Eftersom vi inte ville påverka eleverna i deras åsikter eller värderingar, 

valde vi att till största del låta eleverna leda diskussionen själva. Frågorna var skrivna på 

pappersremsor som låg med baksidan upp mitt på bordet, och eleverna fick turas om att 

dra en fråga, läsa den för sina klasskamrater och sedan inleda diskussionen kring den. 

Vi ställde endast följdfrågor till eleverna mot slutet av varje fråga, då de kände sig nöjda 

med diskussionen men vi ville ha något resonemang utvecklat. 

   I vår studie deltog totalt 26 olika elever. Vi spenderade två hela skoldagar med att 

samla in material från dessa elever. Första dagen deltog 22 elever uppdelade i fem 

grupper, med 4-5 elever i varje grupp, i en omgång gruppdiskussioner. Dessa 

gruppdiskussioner var i medel 25 minuter långa, varav den kortaste var 13 minuter lång 

och den längsta 31 minuter. Diskussionerna följdes av en 60 minuter lång lektion, då vi 

läste de första två kapitlen  ur Vargbröder högt för eleverna och presenterade 

loggboksuppgiften för dem. En vecka senare träffade vi eleverna igen för att återigen 

samla in material i gruppdiskussioner. Denna dag deltog 23 elever, uppdelade i sex 

grupper med 3-4 elever i varje grupp. Diskussionerna var denna dag i medel 29 minuter 

långa, varav den kortaste var 19 minuter lång och den längsta var 35 minuter. 

   Även det material vi samlade in från eleverna – loggböcker, samt ljudinspelningar och 

observationsanteckningar, analyserades ekokritiskt, främst med begreppsparet 

ekocentrism/antropocentrism, för att hitta värderingar som de gav uttryck för.  

   Det finns några etiska principer som alltid bör följas när man skriver en uppsats. Inför 

studien har eleverna och deras vårdnadshavare informerats om vår uppsats muntligt, 

både vid ett föräldramöte och i samband med våra lektioner, samt skriftligt i samband 

med ett utskick där de fått skriva under om de samtycker. Inga namn på eleverna nämns 

i uppsatsen. På detta vis uppfyller vi både informationskravet, konfidentialitetskravet 

och kravet på samtycke i Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer (2017). 

Nyttjandekravet berör inte oss då vi inte har för avsikt att använda det material vi har 

samlat in till något mer än vår uppsats (Vetenskapsrådet 2017). 
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5.1 Metod- och materialkritik  

Även om vi analyserade hela den skönlitterära boken, Vargbröder, fanns det inte tid nog 

att läsa hela boken med eleverna. Visserligen försökte vi att vara noggranna i vårt val av 

vilka avsnitt de skulle ta del av, men eleverna fick ändå  inte möjlighet att upptäcka alla 

de aspekter vi såg i vår analys. Inte ens efter att vi begränsat oss till några få kapitel 

hann eleverna läsa allt vi hade planerat, vilket gjorde att de inte kunde svara på alla 

frågor vi ställde till dem. I loggboksuppgiften (se bilaga B) hann de flesta elever svara 

på frågorna till kapitel 6, men inte mer än så, och inför den andra gruppdiskussionen 

fick vi formulera om några av de frågor som skulle användas, för att bättre matcha det 

eleverna hade hunnit läsa. 

   Vi försökte till en början få mer tid med eleverna, än vad vi slutligen fick, men även 

om klassens ordinarie lärare ville tillmötesgå våra behov, kände de sig vid flera tillfällen 

tvungna att prioritera annat i sin undervisning. De hjälpte oss dock med att läsa även 

kapitel tre högt för eleverna, så att de lättare skulle komma igång med att svara på 

frågorna.  

    I uppgiften till boken där eleverna fick resonera skriftligt kring olika frågor, gjorde 

även tidsbristen att vi inte ordentligt kunde följa upp de elevsvar som vi tyckte var 

otydliga. Istället fick vi göra vår egen tolkning av vad eleven menade eller utelämna 

svaret i vår analys. 

   Vi valde att använda en kvalitativ metod i vår uppsats, eftersom det är svårt att mäta 

elevernas kunskaper och förmågor med en kvantitativ metod när det gäller läsförståelse 

och värderingar kring hållbar utveckling och miljö. Vi har inte heller haft möjlighet att 

samla in så stora underlag som skulle behövts för en mer kvantitativ analys. 

Elevunderlaget är dessutom för litet och för homogent för att våra slutsatser ska kunna 

generaliseras till större sammanhang. I en uppsats av detta slag präglas dessutom allt, 

från valet av skönlitterär bok och vilka frågor vi ställer, till våra tolkningar av svaren, 

oundvikligen av våra egna tankar och erfarenheter, vilket ytterligare motiverar valet av 

en kvalitativ metod. 
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6 Analys 
Nedan följer först vår analys av boken Vargbröder och därefter en sammanfattning och 

en analys av de åsikter som eleverna har delgett oss innan, under och efter läsningen av 

Vargbröder.  

 
6.1 Analys av Vargbröder 

Vargbröder handlar om 12-årige Torak, som lever på stenåldern. I bokens början dödas 

hans far av en björn, vilket gör Torak föräldralös. Det visar sig sedan att Toraks öde är 

att leta upp Världsandens berg och besegra björnen, som är besatt av en ond demon. På 

vägen får han sällskap av vargungen Ulv och Renn från Korpklanen. Boken är den 

första av sex böcker i en serie om Toraks kamp mot det onda i Storskogen.  

   Serien är skriven av Michelle Paver, som i efterordet till Vargbröder beskriver hur 

hon i sitt arbetet har varit ute i en natur som liknar den hon skriver om, samt hur hon 

tagit del av forskning kring både vargar och livet på stenåldern för att kunna göra sin 

skildring så korrekt som möjligt (2005:304ff). 

 

6.1.1 Vems perspektiv får vi följa? 

Fokalisering är ett begrepp inom litteraturvetenskapen, som används för att beskriva 

vems ögon vi ser berättelsen genom (Nikolajeva 2017). Även om Vargbröder är 

berättad i tredje person, är det mestadels Toraks perspektiv vi följer och han är därmed 

fokalisatorn. Med jämna mellanrum får även Ulv vara fokalisatorn och mot slutet, när 

Renn tar plats som en av huvudpersonerna, fokaliseras även hon. I Vargbröder är 

fokaliseringen huvudsakligen intern, då läsaren får veta lika mycket som den person 

som för tillfället fokaliseras. Eftersom informationen som överförs från berättaren till 

läsaren begränsas av fokalisatorn, blir synvinkeln i boken manipulerad av detta och styr 

hur läsaren uppfattar texten (Nikolajeva 2017:259). 

   Att vargungen Ulv ibland får ta plats som fokalisatorn gör boken mycket spännande 

ur ett ekokritiskt perspektiv. Genom att göra Ulv till en huvudkaraktär, som till och med 

fokaliseras ibland, har Paver jämställt honom med Torak. Ulv och Torak är på många 

sätt lika varandra och om man ser Torak som en representant för det mänskliga och Ulv 

som en symbol för det icke-mänskliga blir deras jämställdhet också ett uttryck för en 

ekocentrisk världsbild där människan bara är ett av alla djur som bor i Storskogen. 
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   Ett alternativ är dock att se Ulvs särställning som huvudkaraktär, som en 

antropomorfisering och ett sätt att göra om honom till ”människa”. Då får en analys av 

vad som är ekocentriskt respektive antropocentriskt istället andra ramar att utgå ifrån.  

   I vår analys har vi främst utgått från att Ulv bör identifieras som ett djur, men hans 

ställning utreds också vidare i ett eget avsnitt. 

 

6.1.2 Hur beskrivs djur och natur? 

Paver beskriver en miljö som är rik på olika arter. Skogen som Torak lever i är på 

många sätt lik den svenska nutida skogen. I den finns björkar, tallar, ormbunkar, hjortar 

och ekorrar. Men där finns också arter som numera är utdöda, eller har evolutionerats 

till något annat, såsom uroxar och vildhästar. Läsaren får också reda på hur arterna 

växlar beroende på naturtyp och årstid, som när de kommer upp på högslätten och 

marken täcks av ljung, när de är ute på en isälv och djurlivet består av lämlar och 

sorkar, eller när Torak påminner sig själv om att ”hjortron växer på myrar och mossar, 

inte i björkskog, och att det förresten ändå var för sent på året [för att hitta hjortron]” 

(2005:32).  

   Eftersom naturbeskrivningarna både är realistiska och detaljerade, ges läsaren stora 

möjligheter att utöka sitt register av faktakunskaper kring den nordiska skogen. Ur ett 

hållbarhetsperspektiv gör dessa kunskaper det lättare att sedan värdera den information 

man får om verklighetens skog och dess tillstånd idag. 

   Å ena sidan kan det ses som ekocentriskt att naturen får så mycket uppmärksamhet i 

boken, då detta leder till en känsla av att naturen är minst lika viktig som de människor 

som lever i den. Å andra sidan utgår den detaljerade miljöbeskrivningen från Toraks 

jägaridentitet. Som jägare är Torak tränad i att alltid lägga märke till allt som skogen 

kan berätta för honom, eftersom han inte kan hitta sina byten utan sina färdigheter i att 

spåra. När det istället är Renn som fokaliseras blir naturbeskrivningarna mindre 

detaljrika och läsaren får istället reda på mer om hennes tankar och känslor. När de är 

inne hos Korpklanen blir det också mindre fokus på hur naturen ser ut medan 

beskrivningarna av hur naturen kommer till nytta för det mänskliga samhället får större 

utrymme. Detta fokus på skogens nytta för människorna är typiskt antropocentriskt. 

   Torak lever också i ett samhälle som tror att naturen är besjälad. Det finns enligt dem 

en världssjäl kallad Nanuaken. Renn beskriver Nanuaken ”som en stor flod som aldrig 

tar slut. Varje levande varelse har en del av den inom sig. Jägare, villebråd, stenar, träd” 

(2005:136). Värt att notera är att även stenar benämns som levande. I Toraks värld lever 
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även naturfenomen, såsom floder och berg. När de vandrar över isälven ges en mängd 

exempel på hur den upplevs som en sovande varelse som när som helst kan vakna och 

begrava dem i snö. Den besjälade naturen kan också upptäckas i språket som är fullt av 

exempel på hur framförallt träden vakar över deras steg. Träden viskar och mumlar, och 

väntar ibland spänt. Denna tanke om att det finns en världssjäl som förenar allt levande 

kan ses som ytterst ekocentrisk. Det sitter djupt rotat i Torak att människorna bara är en 

del av allt liv i Storskogen. 

   Djuren i Vargbröder har de drifter som vi är vana vid att se i naturen. De är oftast på 

jakt efter mat och flyr när de blir rädda för något, men verkar också ha ett sjätte sinne 

som gör dem särskilt delaktiga i handlingen. De reagerar på det som händer, ibland även 

om det inte verkar finnas någon naturlig orsak. Olika fåglar används för att visa om 

björnen är i närheten eller inte. Djuren har också medvetet valt att inte äta av de djur 

som demonbjörnen fällt, inte ens de djur som annars är asätare. Det är ett användbart 

litterärt grepp att låta djurens agerande stödja handlingen, men det känns också 

antropocentriskt när naturen slutar vara sig själv och istället ger uppmärksamhet åt de 

mänskliga angelägenheterna. 

   Två djur har en särställning i boken, vargungen Ulv och demonbjörnen. Dessa djur 

och deras betydelse beskrivs närmare i kommande avsnitt. 

 
6.1.3 Relationen mellan Ulv och Torak 

När Torak och Ulv möts befinner de sig båda i en utsatt position. De har båda nyligen 

förlorat sina föräldrar och är utsvultna. Ulv, som bara är en liten vargunge, förstår inte 

alls varför hans föräldrar ligger och flyter i resterna av en störtflod istället för att mata 

honom, och han upplevs som både oskuldsfull och hjälplös. När han får syn på Torak 

identifierar han honom som en varg – om än en ganska udda sådan, och hoppas på att ha 

hittat en ny flockbror som kan ta hand om honom. Torak har till en början helt andra 

avsikter, då han ser vargungen som en födokälla, som kan ge honom den energi han 

behöver för att överleva. I deras möte upptäcker dock Torak att han kan identifiera sig 

med vargungen och dessutom kommunicera på vargspråk. Genom att låta Torak 

undertrycka sin jägarinstinkt och istället ta identiteten av en nästan-varg, tycks Paver ge 

uttryck för ekocentriska tankar om människors likhet med de djur som omger oss.  

   På samma vis som Torak blir en nästan-varg kan dock Ulv liknas vid en nästan-

människa. Trots att Paver studerat vargar i sitt förarbete till boken är det svårt att veta 

exakt hur naturtrogen hennes skildring av Ulv är. Extra problematiskt blir det vid 

analysen av Ulvs tankar, då vi omöjligen kan veta exakt vad vargar tänker. Vi anar dock 
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att det, bland Ulvs olika känslor och egenskaper, finns både sådana som är typiska för 

vargar och sådana som är mer mänskliga. Denna tvetydighet leder till ytterligare frågor 

om vad som egentligen är skillnaden mellan djur och människor, och vad som kan anses 

vara djurens sanna natur. Dessa frågor kan ställas i relation till många etiska frågor om 

hur människan behandlar och interagerar med olika djur, och med vilken rätt vi gör 

detta. 

   Torak och Ulv identifierar sig så småningom som bröder i samma flock, i vilken 

Torak har positionen som ledarvarg. Genom bokens gång växer dock Ulv och blir 

alltmer självständig, vilket gör att Torak måste brottas med sina känslomässiga band till 

honom, som i mångt och mycket liknar de ägandekänslor en människa har till sitt 

husdjur. Slutligen tvingas Torak dock inse att Ulv är ett vilt djur, som måste få ströva 

fritt. Utvecklingen av Toraks syn på Ulv, från husdjur till ett självständigt djur, kan ses 

som en övergång från ett antropocentriskt synsätt till ett ekocentriskt. I relationen 

mellan Ulv och Torak finns också ett ömsesidigt beroende som gör dem jämställda trots 

att Torak är ledarvargen. Det visar sig till exempel att Ulv är Toraks utsände vägvisare 

och den enda som hittar till Världsandens berg. Ulv genomgår i boken en förvandling 

från en valp i behov av omsorg till en klok och fullvuxen varg. 

 

6.1.4 Hotet som demonbjörnen utgör 

Den björn som dödar Toraks far framställs som ett ondskefullt och blodtörstigt monster, 

som njuter av att döda. Detta bör dock inte tolkas som att alla björnar är farliga och en 

fiende till människan. Torak förklarar att, även om normala björnar är skogens starkaste 

jägare, är de också resonliga om man varken agerar som ett hot eller byte. 

   Demonbjörnens agerande är sålunda väldigt okarakteristiskt för björnar. Dess 

beteende och sinnesstämning förklaras av att den är besatt av en demon och att demonen 

är instängd i björnen är ett medvetet resultat av en människa styrd av maktbegär och en 

vilja att kontrollera Storskogen. När demonbjörnen väl är skapad visar det sig dock att 

den hotar existensen hos allt levande i Storskogen, inklusive sin egen skapare, och dess 

främsta mål är världssjälen som binder samman allt levande. 

   Därav följer att Toraks kamp mot björnen egentligen inte är en kamp där människa 

ställs mot natur, utan en kamp människor emellan. Björnen är skapad av mänskligt 

maktbegär, och kan ses som en metafor för detta. I detta avseende har boken en 

didaktisk sida, som kan användas för att elever ska inse värdet av att tänka på 
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konsekvenserna av sitt agerande, speciellt som den människa som skapade 

demonbjörnen inte själv kunde stoppa dess framfart. 

   Att björnen hotar allt i Storskogen förstärker uttrycket ”inför döden är vi alla lika” och 

låter det inkludera även djur och växter, vilket kan anses vara ekocentriskt. Björnen kan 

liknas vid en naturkatastrof, på det sätt att den hotar hela Storskogen, och precis som att 

björnen är skapad av människor, bidrar mänskliga handlingar idag till att antalet 

naturkatastrofer och den skada de gör ökar. Med denna dimension blir kopplingen 

mellan Vargbröder och hållbar utveckling än starkare.  

 

6.1.5 Människornas relation till naturen 

Torak och Renn lever i ett jägar- och samlarsamhälle där människorna är både beroende 

och utelämnade till den natur som finns i deras omedelbara närhet. I boken framgår det 

tydligt hur de tillverkar allt de behöver av de djur och växter som finns i deras närhet, 

och hur de har förmågan att ta vara på alla delar av de djur som de dödat. Klanerna är 

inte heller bofasta, utan flyttar ständigt runt sina läger. På detta vis blir hela skogen 

deras hem och trygghet. Samtidigt måste de ständigt vara vaksamma och ett bristfälligt 

skydd mot väder och vind, eller bristande kunskaper i att spåra och samla mat, kan på 

ett ögonblick avgöra om de lever eller dör. I ett liv så utlämnat till naturens nycker blir 

respekten för naturen också stor, vilket speglas i deras tro på den besjälade naturen och 

deras sätt att visa vördnad för många av naturens element. Deras närmaste motsvarighet 

till en monoteistisk gud är Världsanden som sägs ha skrivit ett kontrakt med jägarna om 

att ge dem fler bytesdjur mot att de behandlar dem med respekt. 

   Som tidigare nämnts kan det mänskliga samhällets fokus på vilken nytta naturen har 

för dem ses som antropocentrisk, framförallt tanken om att bytesdjuren endast är en 

gåva till människorna från Världsanden. Å andra sidan är deras överlevnad så beroende 

av de naturliga kretsloppen, av årstidernas växlingar och bytesdjurens närvaro, att de 

kan ses som underställda naturen. Deras relation till naturen karakteriseras av ett 

givande och tagande, där betydelsen av att ta hand om de naturresurser man vill utnyttja 

tydliggörs. 

 

6.2 Resultat och analys av insamlingsmaterial 

Nedan följer först en sammanfattning och därefter en analys av de åsikter som eleverna 

uttrycker om hållbar utveckling och Vargbröder, muntligt i gruppdiskussionerna och 

skriftligt i loggböckerna. Första gången vi var ute i klassen hade vi inte introducerat 
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boken för dem. Andra gången hade de läst ett par kapitel och vi ställde då frågor som 

försökte sätta in boken i ett ekokritiskt sammanhang.  

 
6.2.1 Sammanfattning av gruppdiskussioner och loggböcker 
 
6.2.1.1 En jämförelse av Toraks tid och vår 

  Eleverna visade vid båda diskussionstillfällena att de bar på mycket kunskap kring 

ekologiska samband och på vilka sätt miljön hotas av dagens levnadssätt. Framförallt 

pekade de ut miljöhot i form av utsläpp, främst av koldioxid, från bilar och fabriker. 

Även flera av dagens energikällor beskrevs som miljöfarliga och bidragande till 

växthuseffekten. Eleverna var överens om att naturen verkade må bättre under Toraks 

tid, då naturen ännu inte hunnit förstöras av människans tekniska avancemang. 

   De flesta elever satte dock sitt framtidshopp till ytterligare teknisk utveckling av 

exempelvis elbilar och kollektivtrafik samt miljövänligare industrier och energikällor. 

Flera av dem påpekade att vi i många fall redan har den kunskap som krävs för detta, 

och några framförde argument för att vi i dagens globaliserade värld inte längre kan 

återgå till stenålderns levnadssätt.  

   Många elever menade också att människan i många fall mår bättre idag då vi har fler 

mediciner och ett, enligt flera elever, ”roligare” liv, även om de också såg fördelar, 

framförallt psykiskt, med ett liv då man var mer utomhus, rörde på sig mer och inte 

behövde bekymra sig för något mer än sin dagliga överlevnad. Vi bad också eleverna att 

jämföra dagens utseendefixering med Toraks tid. De flesta trodde inte att människorna 

på den tiden brydde sig alls om sitt utseende med argument som att de inte hade samma 

tillgång till skönhetsprodukter som vi har och att de ändå inte träffade så många andra 

människor. Ett par elever såg dagens utseendefixering som negativ och förklarade hur 

den bland annat kan skapa en oro och leda till mobbning.  

 
6.2.1.2 Vem ska rädda världen och hur? 

Alla elever verkade vara överens om att det är allas ansvar att göra världen bättre. Vid 

en följdfråga gick de dock med på att vissa kan göra mer än andra. En elev svarade 

klokt: ”De som har råd och möjligheter”, vilket av de andra eleverna konkretiserades i 

rika personer och de som är ledare i olika länder. Även kändisars möjligheter som 

förebilder nämndes i en grupp. På motsvarande sätt ställde eleverna inte lika höga krav 

på små barn och fattiga personer, även om de menade att fattiga personer rimligtvis inte 

gör så stor skada heller, då de exempelvis inte har råd att köra bil. 
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   Eleverna tyckte generellt att vi idag är ganska själviska och gör saker för pengar eller 

vårt eget nöjes skull, istället för att hjälpa miljön, trots att vi har både råd och möjlighet. 

De uttryckte att vi borde tänka mer på vilka konsekvenser vårt själviska beteende kan 

få.  

En elev sa: ”Om man bara tänker i nuet så kommer de i framtiden inte må bra utan får ta 

all skit som vi gör nu”. Själva menade de att de kunde börja med de små sakerna, som 

att panta burkar, källsortera, återvinna, äta mer närproducerat och ta buss och cykla mer. 

Enstaka elever nämnde också att de kunde påverka andra genom sociala medier eller 

försöka få sina föräldrar att byta till elbil. 

   Som tidigare nämnts framförde eleverna främst att den tekniska utvecklingen kan lösa 

flera av de stora miljöproblemen, men några av dem pratade också om möjligheten att 

införa restriktioner mot exempelvis industrins utsläpp. Många av eleverna diskuterade 

också den effekt priser och skatter på olika varor kan ha på vår vilja och möjlighet att 

köpa dem. 

 
6.2.1.3 Vad är ett annat liv och vem har rätt att bestämma över det? 

När vi frågade eleverna om det är rätt att människor äger skog, svarade de flesta att de 

ser skogen som en vara bland andra, som man har rätt till om man har införskaffat den 

på lagligt vis. Ett par elever gjorde dock ett tillägg om att man, i likhet med 

allemansrätten, bör ha rätt att vistas i andras skogar. De såg också ett värde i att det 

finns ägare till skogen då de uttryckte ett samband mellan detta och att människor följer 

lagar och regler kring vad man får göra i den. För en grupp förklarade vi, under den 

andra diskussionen, hur det gick till när människorna började äga skog i Vargbröder. 

Denna grupp svarade då högljutt nej på frågan om det är rätt att äga skog. 

   Eleverna verkade i stort tycka att det är upp till var och en att bestämma sig för vad 

man vill döda i naturen, förutsatt att man följer lagar och regler. När de fick frågan om 

vem som i sin tur sätter reglerna gav de oss förslag som staten, kommunen och svenska 

jägareförbundet. På Toraks tid motsvaras detta av Världsanden, hövdingen eller jägarna 

själva.  En elev uttryckte att vi idag endast tänker på de söta djuren och att det är dem 

som vi behåller medan de djur som inte är söta är dem som vi kan döda.  

   I diskussionerna framfördes också skilda synsätt på vilda djur och husdjur. Flera 

elever menade att de vilda djuren ser oss som ett hot, för att vi förstör naturen som är 

deras hem. Husdjuren vet däremot att de får mat och omsorg av oss och känner därför 

en större trygghet bland människor. En elev jämförde köpet av ett husdjur med att 

adoptera ett barn. Flera elever sa dock att vilda djur går att göra tama, förutsatt att man 
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tar dem när de är ungar, eftersom de då inte har hunnit få någon negativ bild av 

människan. Endast ett par elever påpekade att det finns vissa vilda instinkter som aldrig 

går bort. 

   Ulv sågs av eleverna som för tam, snäll och lekfull för att vara en riktig varg. 

Möjligtvis kunde de gå med på att han var lik en riktig vargunge, men fullvuxna vargar 

är enligt eleverna mer aggressiva och dödar mer. En grupp uttryckte att Ulv nog var mer 

varglik, innan Torak kom in i bilden.  

   På frågan om människan är mer värd än djuren påpekade flera elever att människan är 

ett djur och att alla djur har känslor och en själ. Flera av eleverna uttryckte också att 

djuren är oskyldiga medan människan är den som förstör. Några förde fram argument i 

stil med att människan är mer värd för att hon har kunskapen som krävs för att återställa 

naturen. Därefter nämnde många att djuren är viktiga eftersom de är nyttiga för oss 

människor. 

   Eleverna sa också att vi har mindre respekt för djuren idag, jämfört med Toraks tid 

och gjorde kopplingar till att människorna i boken tog vara på alla delar av djuret och 

hedrade dess själ. Vissa elever tyckte att det vi kan lära oss från Vargbröder främst är 

hur man ska respektera och vara snälla mot djur och natur. 

 
6.2.1.4 Andra lärdomar från Vargbröder 

Vissa elever tyckte att det vi kan lära oss från Vargbröder och Toraks värld är hur vi bör 

kämpa mer idag och inte ge upp med en gång. En annan elev sa att vi måste ta hand om 

naturen för att den ska må bra, eftersom den annars kanske skickar ut en demonbjörn för 

att utplåna allt. 

 
6.2.2 Analys av elevernas utsagor i gruppdiskussioner och loggböcker 

Nedan följer en analys utifrån ett ekokritiskt perspektiv på de åsikter och värderingar 

som eleverna uttryckte i gruppdiskussionerna och skrev i sina loggböcker. Vi använder 

begreppsparet ekocentriskt/antropocentrisk som analysverktyg. Vi ger också exempel på 

hur det som framkommit i elevernas svar skulle kunna leda till vidare undervisning. 

   Vid frågan om människor är värda mer än djur, visade en stor del av elevgruppen ett 

ekocentriskt synsätt genom att diskutera hur djur och människor är lika mycket värda. 

En av anledningarna till varför djur och människor är lika mycket värda är för att vi är 

beroende av varandra, enligt eleverna. Vi tolkar det som att eleverna uttryckte att det 

finns en balansgång eller ett kretslopp mellan djur, människa och natur, vilket är ett 

tecken på god ekolitteracitet. 
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   Vissa elever sa att allt ont som människan gör mot naturen, måste människan även ge 

tillbaka i godhet eller försöka förändra till det bättre. Här visade eleverna upp en form 

av rättvisetänk när det gäller att tänka på konsekvenserna av vårt agerande i miljön och 

naturen. Eleverna visade att de kan föra resonemang kring konsekvenserna av olika val 

genom att de till exempel diskuterade hur olika, påhittiga lösningar ska göra så att 

naturen mår bra igen. Många elever ställde för- och nackdelar mot varandra i sina 

resonemang, samt uttryckte en önskan att lära sig mer för att lättare kunna värdera sina 

åsikter om miljö och hållbar utveckling. Exempelvis vägde de effekten av att äta 

ekologiskt mot att ta flyget när man ska åka på semester. Det här hade man kunnat 

arbeta vidare med genom att låta eleverna skriva argumenterande texter i ämnet 

svenska, eller undersöka effekterna av olika val på lektioner i naturkunskap och teknik. 

   Eleverna visade också, både i gruppdiskussionerna och i sina loggböcker, att de har 

svårt att se sambanden mellan ekonomiska och sociala faktorer. Exempelvis pratade de 

om att det är dåligt att hugga ner regnskog, men inte vad man kan ge för alternativ till 

de människor som försörjer sig genom detta. Eleverna uttryckte också en ensidig bild av 

fattiga människor, då det i deras utsagor inte fanns något mellanläge där man 

exempelvis inte har råd att göra andra miljösmarta val, men har råd att köra bil – och 

kanske till och med måste det eftersom det är enda sättet att ta sig till jobbet. Det här är 

frågor som hade kunnat behandlas på lektioner i samhällskunskap eller geografi. 

   Många av eleverna nämnde att det är vi människor som förstör naturen och att det 

därför är vi som måste komma med en lösning på miljöproblemen. Detta är ett exempel 

på ett antropocentriskt synsätt, då vi ställer vår förmåga över naturens egen. Ett ännu 

tydligare exempel på en antropocentrisk utgångspunkt är att nästan alla elever utgick 

från vad naturen kan ge oss människor när de svarade på varför vi ska rädda miljön.  

   Vidare skrev många elever i loggböckerna att om de varit i Toraks situation hade de 

tagit hand om Ulv, för att känna sig mindre ensamma och för att vargungen kan hjälpa 

till att hitta mat. Således såg de situationen ur ett enbart mänskligt perspektiv, då Ulvs 

känslor fick stå ur vägen för det mänskliga behovet att få mat och sällskap, vilket också 

är antropocentriskt. 

   Utifrån ett ekokritiskt perspektiv är även tolkningen av elevernas åsikter kring husdjur 

respektive vilda djur väldigt intressant. Även om vissa elever påpekade att våra husdjur 

idag härstammar från vilda djur, gjorde de en särskiljning mellan husdjur och vilda djur. 

En antropocentrisk tolkning av elevernas utsagor är att vi människor kan använda 

husdjuren för vårt egna själviska behov. En elevgrupp uttryckte att husdjuren borde vara 
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tacksamma över det vi ger dem, vilket också tyder på ett antropocentriskt tankesätt. 

Endast ett fåtal elever visade, vad som kan tolkas som ett mer ekocentriskt synsätt, då 

de sa att de vilda djuren förblir mer djuriska och behåller sitt ursprung även när de 

omhändertas av människor, vilket betonar djurens naturliga självständighet. Parker 

frågar bland annat ”how much do we recognize animals’ rights because we identify with 

nonhuman animals, and how much because we respect and value their difference from 

human animals?” (2015:363). I elevernas diskussioner framkom flera antropomorfiska 

tankar som gjorde att eleverna identifierade sig med djuren, men endast ett fåtal gånger 

uttryckte eleverna att djuren har ett värde i sig själva. 

   Under diskussionen kom det fram att eleverna saknar en del kunskaper, som hade 

kunnat behandlas på lektioner i natur- och samhällskunskap. Exempelvis framfördes 

flera olika, ibland motsägelsefulla, teorier om växthuseffekten. Eleverna visste inte 

heller vilken påverkan köttindustrin har på klimatet. En elev sa exempelvis: ”Fast det 

här förstår jag inte: Såhär, kött, om vi äter kött, då dödar vi ju djur, men om vi äter 

växter, då försvinner ju mer och mer växter?”. Vidare lade eleverna mycket fokus på 

materialåtervinning, men visade ringa kunskaper om effekten av en minskad 

konsumtion.  

 
7 Diskussion 
Syftet med vår studie var att hitta ett arbetssätt som kombinerade svenskämnets läsning 

av skönlitteratur med miljöfrågor. Under arbetets gång har vi upptäckt många 

intressanta frågor som vi anser har potential att öka både elevers läsförståelse och deras 

kunskaper om hållbar utveckling. 

   Boken Vargbröder visade sig innehålla både ekocentriska och antropocentriska 

perspektiv, som kan ställas mot varandra i diskussioner om hur människan bör leva sitt 

liv. Eleverna såg i boken en natur som mådde bra och där människans påverkan var 

minimal. Trots det ville de inte att mänskligheten ska anamma hela 

stenåldersmänniskans livsstil, utan nöjde sig med att konstatera att deras respekt för 

naturen borde få större plats i dagens samhälle. De gjorde, precis som Björneloo (2011) 

föreslår, en jämförelse mellan olika framtidsbilder, och diskuterade och rättfärdigade 

sedan sina val med relevanta argument, vilket vi ser som ett positivt resultat. 

   Eleverna hade däremot svårt att se de likheter med dagens natur, som vi såg i vår 

analys av boken, och demonbjörnens metaforiska betydelser gick dem förbi. Detta är 

aspekter som hade kunnat diskuteras mer med eleverna för att öka deras läsförståelse 
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och ge boken ytterligare dimensioner värda att diskutera ur ett hållbarhetsperspektiv. En 

sådan vidare diskussion hade dock krävt mer tid än vad vi hade. Eftersom ekolitteracitet 

inkluderar en förmåga att avgöra om ett ekosystem mår bra eller inte (Orr 1989:334) 

hade det framförallt varit önskvärt om eleverna hade kunnat jämföra artrikedomen i 

Vargbröder med den de ser i verkligheten för att förstå värdet av mångfald i naturen. 

   Även etiska frågor om relationen mellan djur och människor blev givande med 

Vargbröder som utgångspunkt. Precis som att människorna i boken främst utgick från 

sina egna behov när de beskrev naturen, hade eleverna svårt att prata om djur som 

självständiga varelser. Det är i vår mening inte särskilt konstigt att människor först och 

främst utgår från sig själva, men för många antropomorfiseringar kan leda till att 

kunskap om naturen förvrängs till osanningar som, precis som Parker (2015:357) 

påpekar, hindrar oss från att se sanningen.  

   I gruppdiskussionerna och elevernas loggböcker framkom det att de bryr sig en hel del 

om naturens välmående och vill se människan som jämställd med andra varelser. De 

menade att det är allas ansvar, även deras eget, att förbättra miljön. Således finns det ett 

ansvarstänk som många forskare menar präglar en hållbar utveckling (Orr 1992; Ramos 

& Ramos 2011; Bäckstrand, Olsson & Tengström 2010:120; Björneloo 2011:13). 

Eleverna var även intresserade av att ställa Orrs ”What then?”-fråga (1989:334f) och 

resonera om konsekvenserna av olika agerande, och visade då även ett stort intresse av 

att få lära sig mer. Vi menar således att elevernas värderingar stämmer väl överens med 

de som ses som grundläggande för en god ekolitteracitet. 

   Vad vi framförallt tycker brast i elevernas resonemang var kopplingen mellan 

ekologiska, sociala och ekonomiska perspektiv på hållbar utveckling. Dessa samband 

menar Björneloo (2011:13) är allra viktigast att uppmärksamma i utbildningen. 

Visserligen har även vi fokuserat främst på de ekologiska aspekterna, men det blev 

under arbetets gång tydligt att de sociala och ekonomiska perspektiven skulle behöva 

uppmärksammas i ett vidare arbete. Exempelvis skulle eleverna behöva lära sig mer om 

hur livsvillkoren ser ut i andra länder och vilken effekt olika politiska åtgärder och 

internationella överenskommelser kan ha. 

   Något annat vi uppmärksammat är hur eleverna, likt de resultat Ideland (2015; 2016) 

har lagt fram, främst fokuserade på mindre saker när de tillfrågades om vad de själva 

kan göra. Större åtgärder, såsom teknisk utveckling eller politiska restriktioner, var bara 

något som diskuterades, utan att eleverna lade ansvaret för detta på någon, vilket Orr 

(1992:91) menar behövs för att en förändring ska ske. Vi håller med både Ideland och 
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Orr och skulle önska att miljöåtgärder med större effekt, såsom minskad konsumtion 

och en vegetarisk kosthållning, fick ta större plats i undervisningen, samt att dessas 

förutsättningar och begränsningar diskuterades mer tillsammans med eleverna. 

   Slutligen kan vi konstatera att Michelle Pavers bok Vargbröder har en stor potential 

för att diskutera och utveckla grundläggande ekolitterata värderingar med elever i 

mellanstadiet. Framförallt ser vi boken och dess värderingar som en bra grund att utgå 

ifrån i en ämnesintegrerad undervisning. Denna grund kan sedan byggas på med ett mer 

ämnesspecifikt undervisningsinnehåll såsom olika lässtrategier och analysverktyg, som 

kan öka elevernas läsförståelse, eller kunskaper om jordens kretslopp och biologiska 

mångfald, som gör att eleverna lättare kan utvärdera effekten av olika miljöåtgärder. 

   Vi upptäckte också att gruppdiskussioner med öppna ekokritiska frågor var ett 

fantastiskt verktyg för att ta del av elevers tankar kring hållbar utveckling. Eleverna 

visade ett stort intresse för frågorna, och även om deras kunskaper kring hur man rent 

konkret kan gå till väga brast en del, visade de att de vill ta ett ansvar för att återställa 

det som människan har förstört under sin korta stund i evolutionens ofattbara tidsrymd. 

 

7.1 Vidare forskning 

Efter att ha skrivit vår uppsats finns det flera intressanta och engagerande områden att 

jobba vidare med. Framför allt hade det varit intressant med projekt som har tid nog att 

läsa hela Vargbröder med en grupp elever eller fördjupar sig ytterligare i elevernas 

tankar kring exempelvis konsumtionsmönster eller relationen mellan människa och djur. 

   Ett exempel på både fördjupning och breddning av vår uppsats är hur ekokritik kan 

kopplas till frågor om klass, kön, ras och etnicitet, för att även inkludera de sociala och 

ekonomiska aspekterna av hållbar utveckling. En minoritetskultur som lever nära 

naturen och dessutom finns nära oss geografiskt är den samiska. Deras förhållningssätt 

till naturen hade kunnat undersökas tillsammans med eleverna för att ge dem verkliga 

exempel som dessutom ligger närmre i tid än kulturen i Vargbröder. 

   Slutligen hade det varit intressant att jobba vidare med någon slags digital plattform 

för hållbar utveckling, där material och idéer kan sprida inspiration vidare till 

undervisning i klassrummet. Vi märkte exempelvis att det var både roligt och intressant 

att lyssna på eleverna när de diskuterade miljöfrågor, och funderade då på om det hade 

gått att göra en podcast med liknande upplägg. En sådan här plattform där elevers 

åsikter om hållbar utveckling ligger i fokus hade kunnat ge mycket glädje och 

inspiration till andra. 
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Bilagor 
Bilaga A Frågor att ställa till boken 
 
Dessa frågor har vi hämtat, och till viss del bearbetat och översatt, från Robert Dale 

Parkers bok How to interpret literature: critical theory for literary and cultural studies, 

vilket i sin tur är bearbetningar av frågor från SueEllen Campbell (Parker 2015:366f; 

Campbell 2008). 

 

Frågor att ställa till varje kapitel: 

• What does the book show of the nonhuman world? 

• What does it show and not show of the relation between the nonhuman and the 

human? 

• Do the narrators, focalizers, and other characters participate or not participate in 

the environment they observe or live in? If so, how much, and when? 

• Är boken ekocentrisk eller antropocentrisk? 

• Vilka antropomorfiseringar förekommer? Finns det något icke-mänskligt som 

till och med agerar som en karaktär?  

• How does it understand and value animals? As stimulus-response machines? As 

a product of evolution, fighting to survive? As objects of our scientific inquiry? 

As servants to humans, or as imitating humans? Does it see animals as beings 

equal in value to humans, partly like us and partly different? 

 

Frågor att ställa till hela boken: 

• How does it show changes over time and environmentally, and what human or 

nonhuman forces produce those changes? 

• What political assumptions or consequences underlie the work’s environmental 

representations and assumptions? Is it nostalgic? What is its attitude toward 

contemporary life - globalization, multinational corporations, vehicles and so on, 

or its attitude toward the comparable issues of its own time? 

• Does the work’s portrayal of nature or the environment, or its assumptions or 

beliefs about the relation between people and their environment, connect to 

imbalances of social power or to variations and cultural assumptions in relation 

to economics, class, race, gender, sexuality, disability, ethnicity, or nationality?  

 
 



  
 

II 

Bilaga B Loggboksuppgift 
 
Information 
Ni kommer inte få läsa hela boken Vargbröder utan bara några kapitel ur boken. Vi har 
valt ut vilka kapitel som ni kommer få läsa, nämligen kapitel 3-4, 6-8, halva kapitel 14 
och 18.  
 
Instruktioner 

1. Börja med att läsa kapitel 3 och svara på frågorna till det kapitlet.  
2. Efter varje avsnitt som du läser, svara på frågorna utförligt och tänk på att ge 

exempel i dina svar.  
3. Läs även sammanfattningen av kapitel 9-13, när du läst färdigt kapitel 8. 
4. När du läst alla kapitel finns det ytterligare frågor som du ska svara på. Dessa 

frågor är övergripande, vilket betyder att de handlar om hela texten. 
 

Tips!  
• Om du känner dig osäker på en fråga, börja med att läsa texten igen och fundera 

en stund till, om det inte funkar, gå vidare till nästa fråga. Ta också hjälp av din 
lärare eller den som sitter bredvid dig, om du fastnar på en fråga. 

• Tänk på att inte stressa igenom frågorna, ta din tid med att läsa texten och 
fundera på hur du ska formulera ditt svar.  

• Det finns inget rätt eller fel svar! Det är DINA tankar om boken som vi är 
intresserade av.  
 

Kap. 3:  
• Om Torak hade dödat vargungen, tycker du att det hade varit okej? 

Varför/varför inte?  
• Varför tror du att vargungen tror att Torak är en varg? 
• I kapitel 2 läste vi att “Björkar viskade om hans framfart”. Varför tror du att 

Torak tänker att björkarna viskar?  
• Är dalen med den översvämmade varglyan förstörd för all framtid? 
• Något annat du tänkte på när du läste? 

 
Kap. 4:  

• Vad tycker du Torak ska göra med vargungen? Vad hade du gjort i hans 
situation?  

• Varför tror du att björnen beter sig som den gör? 
• Tror du att Torak kan överleva i Storskogen utan någon annan människa som 

hjälper honom? 
• Något annat du tänkte på när du läste?  
 

Kap. 6:  
• Vad menar Torak när han säger till bocken att han ska bli behandlad med 

respekt? Han dör ju? 
• Varför tror du att det är Torak som är ledarvargen i hans och Ulvs flock? Varför 

inte Ulv? 
• Något annat du tänkte på när du läste? 

 
Kap. 7-8:  

• Är det rätt att de andra människorna äger en del av skogen? Kan man äga skog? 



  
 

III 

• Hur tar Korpklanen hjälp av naturen för att överleva? 
• Varför tror du att människorna har en regel om att man inte får döda andra 

jägare?  
• Bryr sig folk om sitt utseende på Toraks tid? Varför/varför inte? 
• Sammanfatta de viktigaste delarna i kapitel 7 och 8  
• Vad tror du kommer hända sen? 
• Något annat du tänkte på när du läste? 

 
Sammanfattning av vad som hänt  
Kapitel 9-13 
Torak har flytt från Korpklanen, med hjälp Renn, som valt att följa med honom på 
vandringen mot berget. Han har också fått reda på att det finns en spådom som går så 
här: 
“En Skugga anfaller Storskogen. Ingen kan stå emot den. Sedan kommer Lyssnaren. 
Han slåss med luft och talar med tystnad. Lyssnaren ger sitt hjärteblod till Berget. Och 
Skuggan krossas.” 
Renn tror att Torak är Lyssnaren och att det är han som ska besegra björnen. 
 
Kap. 14:  

• Hur vet Torak, Ulv och Renn att björnen inte är i närheten av dem? 
• Varför tror du att Torak och Ulv kan prata med varandra, medan Renn inte 

förstår Ulv? 
• Gåtan lyder “Djupast av allt, dränkta ögons sken, äldst av allt, bitande bett av 

sten, kallast av allt, mörkaste ljusets sken”. Vilka tre saker tror du att Nanuaken 
finns i?  

• Vad tror du att världsanden är? Finns den eller finns den inte idag? 
• Vad tror du kommer hända sen? 
• Något annat du tänkte på när du läste?  

 
Kap. 18:  

• Varför tror du att de inte har sett några renar? 
• Vad tror du kommer hända sen? 
• Något annat du tänkte på när du läste?  

 
Efter att du läst alla kapitel: 

• Vad finns det för skillnader och likheter mellan Toraks värld och vår? Ge gärna 
flera exempel. 

• Vad är det som bestämmer vilken klan man hamnar i? Tror du att det är viktigt 
vilken klan man tillhör? Varför/Varför inte 

• Hur förändras naturen i boken? Vem/vad orsakar dessa förändringar?  
• Tror du att naturen mår bra idag? Eller tror du att naturen mår bättre om vi levt 

som i Toraks värld? Varför/Varför inte? Ge exempel.  
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Bilaga C Frågor till gruppdiskussion 
 
Diskussionstillfälle 1 

1. Hur ser du på djur och natur? Är naturen ond eller god? 

2. Lever vi idag på ett sätt som är schysst mot naturen? Hur borde vi leva? Ge 

exempel.  

3. Vad är det första du tänker på när du hör ordet hållbar utveckling? 

4. Vad är det för skillnad på det som är natur och det som inte är natur? 

5. Varför ska vi bry oss om vår miljö? 

6. Hur tror du att naturen kommer att se ut i framtiden?  

7. Är människor mer värda än djur? 

 

Diskussionstillfälle 2  
1. Tror du att naturen mår bra idag? Tror du att naturen hade mått bättre om vi levt 

som i Toraks värld? Varför/Varför inte? Tror ni att människorna mår bättre idag 

eller på Toraks tid? Ge exempel. 

2. Vad finns det för skillnader och likheter mellan Toraks värld och vår? Kan vi 

lära oss något av Vargbröder? Vad i så fall? 

3. Är det rätt eller fel att de andra människorna i Vargbröder äger en del av 

skogen? Varför har de en regel om att man inte får döda andra rovdjur? Vem 

bestämmer vad i naturen som får leva och vad som inte får det? 

4. Tror du att riktiga vargar är lika Ulv? Kan man göra vargar tama?  

5. Vad tror du att djur tänker om människor? (Både husdjur och vilda djur) 

6. Bryr sig folk om sitt utseende och sina ägodelar på Toraks tid? Varför/varför 

inte? Jämför med dagens samhälle. 

7. Vems ansvar är det att göra världen bättre? 

 


