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Abstrakt  
Syftet med denna forskningsstudie var att undersöka elevers kunskaper och relation till 

frågor om ekologisk hållbarhet, med utgångspunkt i arbete med en skönlitterär text. Vår 

studie utgick från forskning kopplat till barnlitteratur och dess värden, undervisning 

inom hållbar utveckling samt ekokritisk läsning. Vi har analyserat bilderboken Rädda 

Rosala. Analysen bestod av en text- och bildanalys samt en ekokritisk läsning. Vi har 

även genomfört ett undervisningstillfälle där en elevgrupp fick lyssna på en uppläsning 

av boken Rädda Rosala för att därefter reflektera över bokens budskap och tema. 

Efterföljande samtal genomfördes i par och gemensamma diskussioner. Vi var 

intresserade av vilka ekologiska aspekter eleverna uppmärksammade. Studien visade att 

det är givande att arbeta med litteratur i undervisningen om hållbar utveckling, eftersom 

vi såg att eleverna blev engagerade och tillsammans började utveckla ett intresse för 

frågor om miljö. Ett annat resultat som framkommit är vikten av för- och efterarbete i 

arbetet med komplexa frågor, såsom hållbar utveckling. Att analysera material som ska 

användas i undervisning ser vi som väsentligt då vår text- och bildanalys samt vår 

ekokritiska läsning gjorde att vi kunde göra ett kritiskt motiverat val. Vi har även 

reflekterat över skolans uppdrag och den outtalade ambitionen att utveckla barnen till 

vår tids miljöhjältar.  

 
Nyckelord 
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1 Inledning 
Den 2 augusti 2017 tog jordens resurser slut. Global Footprint Network räknar varje år 

ut när vi människor förbrukat resurserna som är menade att räcka året ut. Det här 

datumet har sedan 1969 ständigt förskjutits bakåt (Global Footprint Network 2017). 

Uttrycket barnen är vår framtid kan ge en insikt i vikten av att göra barnen medvetna 

om vad som händer med vår jord. Fritjof Capra diskuterar i sitt arbete Sustainable 

living, ecological literacy, and the breath of life (2007) undervisning kopplat till hållbar 

utveckling. Han anser att det är viktigt att eleverna ska kunna verka i ett hållbart 

samhälle och att det är en av de största utmaningar en lärare kan möta (Capra 2007:9). I 

verksamheten för årskurs 1–3 har vi upplevt att det finns en frånvaro av undervisning 

och möjliga sätt att undervisa om hållbarhetsfrågor. Vi har även sett ett minskat intresse 

för natur och miljö hos elever. Skolan har i uppdrag från Skolverket att ge eleverna 

möjlighet att utveckla kunskaper och förmåga att reflektera över hållbar utveckling. 

 
Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de 
själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till 
övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets 
funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar 
utveckling. (Skolverket 2016: 10) 

 

Miljöperspektivet som framgår i läroplanen är något som ska genomsyra hela skolans 

verksamhet och finnas övergripande i alla ämnen. I den här forskningsstudien tar vi 

avstamp i kursplanen för svenskämnet. Skolverket (2016) skriver att en del av syftet 

med svenskämnets undervisning är att i ”mötet med olika typer av texter […] ska 

eleverna ges förutsättningar att utveckla […] sin förståelse för omvärlden” (Skolverket 

2016: 252). Vi vill i denna forskningsstudie belysa och lyfta fram elevers möjlighet till 

reflektion och lärande om hållbarhet och miljö i ämnet svenska med utgångspunkt i 

barnlitteratur. Vår forskningsstudie utgår från en nyutgiven barnbok för åldrarna 6–9 år 

som är skriven av Mi och Leonora Tyler (2017). Boken heter Rädda Rosala och handlar 

om en åttaårig flicka som ska rädda världen. Den kommer läsas upp och diskuteras med 

en elevgrupp.  

  

”Tillsammans. Det är det enda sättet man kan förändra saker på” (Tyler & Tyler 2017: 

37). Föregående citat kommer från Rädda Rosala och kan kopplas samman med en av 

de positiva effekterna i 17 skäl för barnboken (2017) som Barnboksakademin tagit 

fram. Ett av skälen som lyfts fram innebär att olika generationer behöver arbeta 
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tillsammans för en bättre framtid. Det sociokulturella perspektivet, som är 

lärandegrunden i vår forskningsstudie, grundar sig i att kunskap byggs tillsammans. 

Arbetet med boken Rädda Rosala (Tyler & Tyler 2017) ger möjlighet att sammanföra 

kursplanens uppdrag, det gemensamma lärandet, barnbokens möjligheter och temat 

hållbar utveckling, vilket är kärnan i denna forskningsstudie.  

 
1.1 Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med denna forskningsstudie är att undersöka elevers kunskaper, tankar och 

relation till frågor om ekologisk hållbarhet, med utgångspunkt i arbete med en 

skönlitterär text i undervisningen. Utifrån syftet har följande frågor formulerats:  

	  
• Vilka aspekter av miljö och hållbar utveckling framträder genom en text- och 

bildanalys samt en ekokritisk läsning av bilderboken Rädda Rosala?  
 

• Vilka aspekter av ekologisk hållbarhet uppmärksammar eleverna vid läsning av den 
skönlitterära boken Rädda Rosala?	  
 

 

2 Tidigare forskning  
Nedan följer en genomgång av tidigare forskning som på olika sätt är relevant för den 

här forskningsstudien. Avsnittet inleds med redogörelser för studier om barnlitteratur, 

med fokus på varför och hur det är väsentligt i barns lärande och därefter presenteras 

forskning som betonar vikten av ett varierat undervisningssätt. Sedan lyfts olika 

aspekter på hur undervisning om hållbar utveckling, med tyngdpunkt i ekologisk 

hållbarhet, kan utformas och barnens roll på vägen mot ett hållbart samhälle. 

Avslutningsvis tar vi upp exempel på två ekokritiska läsningar som tar avstamp i olika 

perspektiv och frågor men även hur litteraturen kan kopplas till lärande om ekologisk 

hållbarhet. 

 

2.1 Litteratur anpassad till barn 
Litteraturen barn lyssnar till eller läser kan ha ett speciellt uppdrag, som till exempel att 

bära på ett budskap, som inte kan jämföras med litteratur riktad till vuxna då vuxna har 

en annan referensram, skriver Annika Widholm (2012). Vidare menar hon att den 

litteratur barnen får ta del av kan hjälpa dem att ge abstrakta värderingar och händelser 

en mer konkret form och göras mer greppbara (Widholm 2012: 49). Widholm tar 

avstamp i barnens rättigheter kopplade till barnkonventionen men hennes tankar kan 

appliceras mer allmänt på frågan om vad barnlitteraturen kan ha för roll och inverkan i 



  
 

3 

barns liv. I skapandet av barnlitteratur finns en tanke, skriver Paul Tenngart (2012) som 

har analyserat barnlitteraturens kognitiva värden, att läsaren ska identifiera sig med 

karaktären i boken och som en följd av detta reproducera liknande värderingar. Vidare 

skriver han att barn är mer mottagliga för påverkan då deras hjärnor utvecklas mer än 

vuxnas (Tenngart 2012: 25, 30). En gemensam ståndpunkt hos Widholm och Tenngart 

är att det behövs litteratur som är anpassad och tar hänsyn till målgruppen, då den är 

skapad för att vi ska kunna spegla oss i litteraturen (Tenngart 2012: 30–31; Widholm 

2012: 49).  

 

I Värdet att värdera barnlitteratur (2012) skriver Tuva Åkerström om vuxnas 

respektive barns roll i valet av barnbok. Hon lyfter att det är de vuxna som utifrån sina 

erfarenheter, åsikter och nostalgi väljer de böcker som barnen får lyssna till, men även 

att barnlitteratur skrivs av vuxna. Hon menar att ett maktförhållande är ofrånkomligt då 

det finns en given vuxen-barn-relation i samhället där föräldrar är ansvariga för sina 

barn. Baserat på den maktposition vuxna har i förhållande till sina barn blir vuxna 

ansvariga för den litteratur barn eventuellt kommer att ta del av. Det finns möjligheter 

att se de vuxnas påverkan av valet som något positivt menar hon, eftersom föräldrar 

oftast vill sina barns bästa och därför försöker göra goda val i den litteratur barn får ta 

del av (Åkerström 2012: 75–78). I och med den makt som vuxna besitter kommer då 

även krav på att göra goda val, och litteraturen som barnen tar del av kan även leda till 

att barn upplever krav på hur de bör vara. Tenngart (2012) belyser den normativa 

information som litteratur kan innehålla om barns önskade beteende (Tenngart 2012: 

31). Valet av litteratur som barn får möta bör alltså vara väl genomtänkt i förhållande 

till det didaktiska syftet.  

 

2.2 Hållbar utveckling i undervisning 
Hur ska vi göra för att nå ett samhälle som utvecklas hållbart? Fritjof Capra (2007) 

menar att det inte bara finns ett sätt för att skapa kunskap och kompetenser om hållbar 

utveckling hos elever utan förespråkar ett varierat lärosätt. Det bör finnas praktik och 

kreativitet i lärandet och inte endast teori. Capras tankar om undervisning i hållbar 

utveckling har tyngdpunkt på att kunna se sambandet mellan natur och samhälle – det 

som med andra ord kallas ecoliteracy (Capra 2007: 15–17).  
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Undervisning om hållbar utveckling är ett omdiskuterat ämne utifrån flera aspekter, 

varav vi kommer att belysa två. För det första är begreppet hållbar utveckling 

mångfacetterat och svårdefinierat, vilket Ann Dale och Lenore Newman (2005) skriver i 

en brittisk artikel med temat hållbar utveckling kopplat till undervisning och litteratur. 

Dale och Newman menar att det finns en vinst i att det ryms mycket i begreppet hållbar 

utveckling då det ger möjlighet till flexibilitet i de diskussioner som kan uppkomma i 

undervisning om hållbar utveckling. Flexibiliteten är viktig för att lärandet ska leda till 

ett engagemang om hållbarhet på global nivå som sedan leder till praktiska handlingar 

på lokal nivå (Dale & Newman 2005: 352). Fritjof Capra är grundare av Center for 

ecoliteracy som har fokus på utbildning för ett hållbart samhälle. Han har skrivit om 

vikten av hållbara mönster för att skapa ett hållbart samhälle och presenterar en 

definition som leder tankarna till Global Footprint Networks Earth overshoot day, som 

vi nämnde i inledningen. Definitionen av hållbarhet som Capra (2007) tar upp 

inbegriper att ta tillvara på de resurser jorden har att ge men i en måttlig mängd så det 

finns tillräckligt för kommande generationer. Capra anser dock att definitionen är 

bristfällig då det saknas tillvägagångssätt för hur ett hållbart samhälle ska kunna skapas 

(Capra 2007: 10). Dale och Newman (2005) tar även upp den kritik som finns gällande 

svårigheterna i att definiera hållbar utveckling. Kritiker menar att problem kan uppstå i 

undervisningen med utgångspunkt i att begreppet hållbar utveckling är brett och att det 

saknas tydlighet i vad hållbar utveckling innebär (Dale & Newman 2005: 352). 

 

För det andra finns det diskussioner om avsaknaden av öppenhet och möjlighet till 

annan åsikt i undervisningen om värderingar gällande hållbar utveckling. Dale och 

Newman (2005) belyser kritik som finns mot att undervisning om hållbar utveckling 

inte lämnar plats för egna tankar om fastställda värderingar (Dale & Newman 2005: 

353–354). Dock anser Dale och Newman (2005) att debatten har kommit ifrån 

kärnfrågan och blivit till en diskussion om ifall hållbar utveckling verkligen är ett ämne 

som ska undervisas i då det inbegriper fastställda värderingar. Istället anser Dale och 

Newman att debatten bör handla om vår jord och hur den kommer att se ut och fungera 

för framtida generationer (Dale & Newman 2005: 354). 

 

Barnens roll i samhället präglas idag av kravet att göra rätt val, som att till exempel 

välja miljövänligt. Malin Ideland har i sitt forskningsprojekt ”Det KRAV-märkta 

barnet” (2015) analyserat läromedel och undervisning med fokus på hållbar utveckling. 



  
 

5 

Analysen har grundat sig i vad som sägs i läromedlen respektive vad som inte sägs men 

även vem materialet är riktat till. Ideland ifrågasätter det faktum att undervisningen 

inom hållbar utveckling innehåller fastställda värderingar och det grundar sig i samma 

kritik som Dale och Newman (2005:353–354) presenterar om det värdeladdade ämnet. 

Ideland (2015) är kritisk mot det sätt de flesta av materialen är uppbyggda på, med 

barnet som den främsta ansvarstagaren. Ideland skriver om det problematiska i att 

värderingar om hållbar utveckling ofta presenteras som generella för alla och därmed 

blir svåra att diskutera (Ideland 2015: 86). Ett annat perspektiv Ideland har i sin analys 

är vem materialet i undervisning av hållbar utveckling är riktat till baserat på 

socioekonomisk status. Hon menar att det inte alltid handlar om vad som kan väljas utan 

även avsaknaden av möjligheten att göra ett val, då olika socioekonomiska klasser har 

olika möjligheter att göra val som kan vara bättre eller sämre för miljön (Ideland 2015: 

85–95). Capras (2007) tankar om sambandet mellan natur och samhälle som en 

grundläggande del i undervisningen kan ställas mot de tankar om undervisning som 

finns i de läromedel Ideland (2015) har analyserat. Läromedlen verkar mer handla om 

de små valen i vardagen, exempelvis valet av en specifik produkt, än respekt för naturen 

och dess resurser (Capra 2007: 15–17; Ideland 2015: 91). 

 

Alla kan bidra i det stora hela, skriver Capra (2007), och poängterar liksom Dale och 

Newman (2005) vikten av att förståelsen för att hållbarhet ligger på en samhällelig nivå. 

Dale och Newman tar även upp politik och ekonomi som viktiga bitar att ta med sig i 

undervisningen om hållbar utveckling och ett hållbart samhälle, för att skapa en djupare 

förståelse för de stora sammanhangen (Capra 2007: 14; Dale & Newman 2005: 353). 

Att se till naturen och ekosystemen och ta dess strukturer som är uppbyggda av nätverk 

som exempel, anser Capra (2007) är ett sätt att verka för ett hållbart samhälle. Capra 

menar att innebörden av att ta inspiration av naturens nätverk är att samhället borde lära 

sig av ekosystemen gällande att när en del av ett ekosystem brister bidrar alla de andra 

delarna för att återigen skapa balans. Det handlar enligt Capra inte om individuella 

aktörers ansvar utan om alla aktörer tillsammans som samlas och gemensamt försöker 

ordna det som är ett problem (Capra 2007: 14–17).  

 

2.3 Exempel på ekokritisk läsning  
Litteraturen kan vara en ingång till att skapa den respekt för naturen, som Capra (2007: 

9) poängterar är grundläggande för att samhället ska utvecklas hållbart. Åsa Nilsson 
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Skåve skriver i artikeln ”i fred med allt liv” (2015) om ”samspelet mellan människa, 

djur och natur” och olika perspektiv på hur naturen framställs i texten om Ronja 

rövardotter (Nilsson Skåve 2015: 214–215). Nilsson Skåve utgår från begreppsparet 

antropocentrism, synsättet att människan står över naturen, och ekocentrism, att 

människan är en del i naturen på samma nivå som andra delar, i sin ekokritiska analys 

av boken. Berättelsen om Ronja rymmer många skildringar av naturen, dess egenskaper 

och möjligheter och Nilsson Skåve resonerar om naturens status som i vissa 

sammanhang beskrivs som en plats där människan kan få hämta andan och få ny kraft 

och energi, alltså att naturen är till för människan. En terapeutisk plats är dock bara en 

av de funktioner som naturen har i boken menar Nilsson Skåve och beskriver även hur 

naturen får liv genom besjälning, blir ett subjekt men även något som bara finns och 

existerar, inte för någons skull (Nilsson Skåve 2015: 214–223). I boken om Ronja finns 

en uttalad respekt för naturen, till exempel som när Birk ifrågasätter om människan kan 

äga något i naturen (Nilsson Skåve 2015: 217). Capra (2007) nämner som ovan 

beskrivits vikten av att respektera miljön i omgivningen. Ana Margarida Ramos och Rui 

Ramos (2011) lyfter i sin studie Miljö och ecoliteracy i nyare litteratur för barn fram att 

förståelsen för sambandet mellan människans handlingar och det icke-mänskliga är 

väsentligt då vi delar jorden och att litteraturen har möjligheten att synliggöra det 

(Ramos & Ramos 2011: 328).  

 
En annan ingång i sin ekokritiska läsning tar Margaretha Ullström (2012) som har gjort 

en studie om fenomenet varg i barn- och ungdomslitteratur. Författaren menar att det är 

av intresse att utifrån ett ekokritiskt perspektiv komma åt vad som händer vid sidan av 

den huvudsakliga handlingen, till exempel kopplingar till natur och miljö, och menar att 

en stor vikt ska läggas vid tolkning och analys av dessa kopplingar (Ullström 2012: 

148). Ullström skriver om det kompetenta barnet och hur det i dagens samhälle finns ett 

akut behov av förändring för att minska miljöförstöring och spara på jordens resurser. 

Inom det ekokritiska fältet finns en förhoppning om att litteratur anpassad för barn ska 

kunna vara med och skapa en förändring som kan hjälpa jordens överlevnad, skriver 

Ullström. Som tidigare nämnts anser Capra (2007) att lärandet för att skapa ett samhälle 

som är hållbart måste ske genom olika källor och på olika sätt. Den positiva 

förhoppning som finns inom det ekokritiska fältet om en ökad respekt för vår natur 

genom litteraturen kan vara ett sätt (Capra 2007: 15–17, Ullström 2012: 162–163). 

Capra (2007:9) menar att skolan ska så in kompetenser hos eleverna, i hjärta, hand och 
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tanke så att de i framtiden kan delta i att skapa ett hållbart samhälle och detta genom att 

ge dem möjlighet att få en respekt för naturen och omgivningen.  

 
2.4 Vår studie i relation till tidigare forskning 
Vår forskningsstudie utgår från bilderboken Rädda Rosala som är en barnbok med ett 

tydligt miljötema och med värderingar som eleverna, likt det Widholm (2012) och 

Tenngart (2012) talar om, kan spegla sig i och därigenom få möjligheter till kunskaper 

som kan vara viktiga för att ett hållbart samhälle ska kunna skapas. Som vi skrev 

tidigare så kan den värdeladdade litteraturen följas av att krav läggs på barnen och deras 

förhållningssätt inför naturen. Det som kan bli problematiskt är att skolan bygger på att 

eleverna ska bli kritiskt tänkande samtidigt som undervisning om hållbar utveckling 

ibland levererar fastställda värderingar som vi ovan beskrev att Ideland (2015) resonerar 

om. Litteratur kan vara en del av det varierade lärandet inom hållbar utveckling, som 

Capra (2007) förespråkar, men litteratur kan även, som Ullström (2012) skriver, vara en 

del i att skapa en önskad förändring om ekologiska frågor för att gynna jordens framtid. 

Att läsa ekokritiskt kan ha många positiva effekter eftersom läsaren kan ta till sig 

litteraturens budskap på ett nytt sätt. Liksom Nilsson Skåve (2015) beskriver att naturen 

i boken om Ronja besjälas genom de litterära beskrivningarna, anser vi att den som läser 

har möjlighet att känna ett större ansvar och respekt för naturen, vilket förhoppningsvis 

leder till en sundare konsumtion av resurser. Med inspiration från Nilsson Skåve (2015) 

och Ullström (2012) genomför vi en ekokritisk läsning av bilderboken Rädda Rosala 

för att synliggöra ekokritiska aspekter i litteraturen. Vi kopplar även barnlitteratur till 

undervisning i skolan med utgångspunkt i svenskämnet till ett lärande inom hållbar 

utveckling. 

 

3 Teoretiska utgångspunkter och centrala begrepp 
Nedan presenteras relevanta och centrala begrepp som ingår i den här forskningsstudien. 

Avsnittet inleds med att beskriva ekokritik och centrala begrepp inom detta fält och 

därefter definieras begreppet hållbar utveckling, med fokus på ekologisk hållbarhet. 

Avsnittet avslutas med en förklaring av sociokulturellt perspektiv. 

 

3.1 Ekokritik 
Ekokritik är ett teoretiskt fält och en litteraturvetenskaplig inriktning som uppehåller sig 

vid relationen mellan det mänskliga och det icke-mänskliga i olika kulturella 

sammanhang, och det är enligt Greg Garrard (2012:5) den generella definitionen av 
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ekokritik. Henrik Görlin (2009) skriver att infallsvinkeln inom ekokritik är att studera 

människans plats och interaktion i naturen, vilket görs genom att fokus flyttas från 

texten och människan till relationen mellan omgivningen och människan (Görlin 2009: 

5). Sammanfattningsvis beskriver Ullström att ”[i]nom ekokritik kombineras ekologiska 

perspektiv och naturvetenskaplig kunskap med litteraturvetenskaplig kunskap, analys 

och tolkning” (Ullström 2012: 148).  

 

Ekokritiken är en relativt ny inriktning och dess uppkomst härstammar från den ökande 

miljömedvetenheten i dagens samhälle. Det är möjligt att genom ekokritiken granska 

relationen mellan till exempel text och miljö, förklarar Sven-Lars Schulz (2007: xii). 

Det handlar om att frågor och samband av ekologisk karaktär kan synliggöras i 

litteraturen, vilket Sture Packalén (2009: 126) tar upp i sin artikel Den kulturella 

dimensionens roll i en hållbar samhällsutveckling. Nilsson Skåve (2015) skriver att 

”läsa ekokritiskt innebär att sätta skönlitterära texter i relation till ekologiska 

frågeställningar” (Nilsson Skåve 2015: 214).  

 

3.1.1 Antropocentrism och ekocentrism 
Antropocentrism är ett synsätt där människan står över naturen. Per Ariansen (1993: 

127–128) förklarar det som att det antingen är religiöst eller filosofiskt motiverat att 

människan anses ha en särskild position i skapelsen. Klas Sandell, Johan Öhman och 

Leif Östman (2005: 98) förklarar begreppet antropocentrism som att människan är i 

centrum av universum. Inom det antropocentriska perspektivet är människan, som 

Ullström (2012) beskriver det, egocentrisk och sätter naturen under sig som en källa till 

resurser. Detta är det synsätt som har dominerat men på senare tid har motsatsen, ett 

ekocentriskt synsätt, börjat ta mer plats. Det är ett synsätt där människan inte har en 

central plats utan naturen snarare är i centrum (Ullström 2012: 153). 

 
Ekocentrism är ett synsätt där naturen och människan har ett lika värde och är i balans 

med varandra. Naturen är enligt ett ekocentriskt perspektiv ett eget subjekt med ett 

värde i sig, utan att ses som en tillgång för människan (Schulz 2007: xiv, xvi). Sandell, 

Öhman och Östman (2005) förklarar ekocentrism som ett metaforiskt hushåll där alla 

lever och samverkar och där allt från människor till de minsta ekosystemen har samma 

rätt till liv (Sandell, Öhman och Östman 2005: 107).  
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3.2 Hållbar utveckling  
Brundtland-kommissionen definierade 1987 hållbar utveckling som ”en utveckling som 

tillfredsställer dagens människor och alla levande ekosystem, utan att äventyra 

förutsättningarna för kommande generationers behov”, en definition som Christel 

Persson och Torsten Persson presenterar i sin bok Hållbar utveckling: människa, miljö 

och samhälle (Persson och Persson 2015: 9). Det är viktigt att varje medborgare verkar 

för ett hållbart samhälle, skriver Persson och Persson (2015), men det kräver att alla 

intar ett globalt perspektiv och en förståelse för att även de handlingar människan gör 

lokalt påverkar. Den hållbara utvecklingen inbegriper fler aspekter än endast miljön, 

som till exempel ekonomisk- och social hållbarhet. Det är viktigt att det finns en balans 

mellan de olika fenomenen för att det ska bli en bestående hållbar samhällsutveckling 

(Persson & Persson 2015: 183–184). Huvudfokus i denna studie hamnar i den 

ekologiska hållbarheten då temat i bilderboken Rädda Rosala (Tyler & Tyler 2017) är 

miljöfrågor.  

 
3.3 Sociokulturellt perspektiv  
Lev Vygotskij är en företrädare för det sociokulturella perspektivet, skriver Philip 

Hwang och Björn Nilsson (2011). Med ett sådant perspektiv är utgångspunkten att barn 

utvecklar sin kunskap om omvärlden genom att till exempel ingå i ett socialt 

sammanhang. Barnet ska handledas för att utveckla sina kunskaper genom att den som 

handleder till exempel ska väcka intresse och ställa frågor, men utan att presentera några 

lösningar. Handledaren kan hjälpa barnet att komma vidare i sin utveckling genom att 

utgå från barnets proximala utvecklingszon. Den proximala utvecklingszonen är när 

barnet utmanas att utvecklas utan att de nya kunskaperna är för distanserade från barnets 

nuvarande kunskapsnivå. Kunskaper utvecklas när vi bearbetar något tillsammans 

(Hwang & Nilsson 2011: 65–68). 

 

I undervisningen som är en del av den här forskningsstudien kommer eleverna att få 

samtala med varandra för att vi vill skapa möjligheter till ett kooperativt och fördjupat 

lärande. Spencer Kagan och Jette Stenlev (2017) skriver att kooperativt lärande innebär 

att elever lär tillsammans genom samarbete. Lärandet kan ske genom på förhand 

bestämda principer exempelvis genom den så kallade EPA-strukturen: en fråga ställs 

där eleverna tänker enskilt, pratar i par för att sedan lyfta sina tankar för alla i klassen 

(Kagan & Stenlev 2017: 11–14).  Vi har valt EPA-strukturen då den är i linje med 
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Vygotskijs tankar om att lärande sker genom en social bearbetning tillsammans med 

andra. Att lära tillsammans eller med hjälp av varandra är en grundläggande aspekt 

inom det sociokulturella perspektivet.  

 
4 Material och metod 
Nedan följer en presentation av vårt material som dels består av boken Rädda Rosala 

och dels det insamlade elevmaterialet. Avsnittet innehåller även en beskrivning av våra 

metoder för analys av text och bild. Därefter beskrivs insamlings- och analysmetoden 

vad gäller undervisningsmaterialet samt etiska överväganden och avslutningsvis 

framförs material- och metodkritik.  

 

4.1 Material 
Boken Rädda Rosala är vald med tanke på dess miljötema. Den handlar om åttaåriga 

Anninor som bor på en ö, vilket även barnen i den elevgruppen vi valt gör och de går i 

årskurs tre. Valet av bok grundar sig i att eleverna ska ges möjlighet att känna igen sig i 

karaktärernas livssituation. Boken är nyutgiven och skriven samt illustrerad på ett 

modernt sätt, då till exempel sociala medier är en del av handlingen. Bokens 

huvudsakliga tema ligger i tiden med de miljödiskussioner som är aktuella och som vi 

är inspirerade av i denna forskningsstudie. Materialet består även av dokumentation och 

elevmaterial från en observation vid ett undervisningstillfälle. Dessa olika material 

kommer vi senare att analysera.  

 

4.2 Analysmetod – den litterära texten 
Vi har valt att genomföra två typer av textanalys, varav den ena är en text- och 

bildanalys och den andra är en ekokritisk läsning. De två typerna av analys är valda för 

att sammanfoga barnlitteratur och hållbarhetsfrågor samt för att kunna planera och 

förbereda en lektion där en elevgrupp kan få möjlighet att uppmärksamma ekologiska 

aspekter.  

 
4.2.1 Text- och bildanalys 
Vår text- och bildanalys av boken Rädda Rosala inleds med en genomläsning där alla 

tankar antecknas och därefter knyter vi samman tankarna till en helhet. Det följs av 

ännu en genomläsning men då med fokus på berättarteknik och detaljer. Avslutningsvis 

flyttas fokus till analys av textens uppbyggnad följt av en tolkning av textens tematik. 

Den struktur vi använder i vår analys av texten är inspirerad av Claes-Göran Holmberg 
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och Anders Ohlssons (1999) bok Epikanalys. Författarna ger i sin text exempel på en 

struktur för att genomföra en analys men poängterar att det inte är det enda möjliga 

sättet och att strukturen kan modifieras, vilket vi har gjort (Holmberg & Ohlsson 1999: 

104–106). 

 

Analysen av bilderna är inspirerad av Ana Margarida Ramos och Rui Ramos (2011) 

studie Miljö och ecoliteracy i nyare litteratur för barn. Fokus ligger på bildernas 

utformning, hur illustratörerna har arbetat med ljusa och mörka färger, bildernas 

riktning och om bilderna finns på enkla- eller dubbelsidiga uppslag (Ramos och Ramos 

2011: 327). Vi analyserar bildernas budskap och där utgår vi från Ulla Rhedins (2004) 

tankar om att bilder i bilderböcker ofta har ett pedagogiskt budskap (Rhedin 2004: 154). 

Vi tittar på om text och bild har ett parallellt förhållande eller ett alternerat förhållande. 

Rhedin (1992) presenterar Baumgärtners beskrivning av bild-textrelation, där det 

parallella förhållandet innebär att text och bild bär på samma budskap medan det 

alternerande förhållandet har ett mer kompletterande syfte. Rhedin tar även upp 

Baumgärtners inte så använda perspektiv inom text-bildrelationen där bilderna snarare 

bär på en egen handling och som Rhedin snarare kopplar till textens tematik (Rhedin 

1992: 105–106).  

 

4.2.2 Ekokritisk läsning 
Vi genomför en ekokritisk läsning av bilderboken Rädda Rosala. Analysen utgår från 

fyra olika kategorier som är inspirerade av två ekokritiska läsningar, Nilsson Skåves 

(2015) analys av Ronja rövardotter samt Ullströms (2012) undersökning av vargens 

framställning i barnlitteratur. Kategorierna är: antropocentrism och ekocentrism, 

antropomorfisering och zoomorfisering, bilden av barnet samt hållbar utveckling.  

 

4.3 Metoder för insamling och analys av undervisningsmaterial 
En del av vår forskningsstudie innefattar ett observerat lektionstillfälle (se bilaga A) där 

vi vill se vilka reflektioner en elevgrupp gör efter att de fått lyssna till boken Rädda 

Rosala (Tyler & Tyler 2017). Lektionen inleds med en presentation av oss och vår 

forskningsstudie. Eleverna har tidigare undervisats av en av oss och det skapar en 

trygghet inför lektionen. Ett samtal om bokens framsida inleds och därefter läses texten 

samtidigt som bokens bilder visas via en projektor. Under läsningen planerar vi inte för 

avbrott av eventuella frågor då vi vill att alla elever ska få möjlighet att dra egna 

slutsatser. I direkt anslutning till avslutad läsning får eleverna välja ut något de tänkte på 
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under högläsningen som de fick illustrera i en bild. Bildskapandet följs av ett samtal 

utifrån EPA-strukturen. Tanken är att eleverna genom samtalen ska få möjlighet att 

fördjupa sina reflektioner och resonemang, vilket tydligt kan kopplas till ett 

sociokulturellt perspektiv där elever lär i samspel med andra (Hwang & Nilsson 2011: 

66–67). Vi sammanställer deras synpunkter i en tankekarta samt dokumenterar deras 

kommentarer. Samma procedur genomförs sedan på ett antal frågor (se bilaga A). 

Lektionen avslutas med att eleverna får presentera och berätta om sina bilder.  

 

I den här forskningsstudien använder vi oss av bilderboken Rädda Rosala och 

undersöker vilka reflektioner eleverna gör efter arbetet med boken. När boken är 

analyserad kommer de insamlade elevsvaren kategoriseras för att visa på skillnader och 

likheter, men även vilka upplevelser eleverna gör som är gemensamma för alla.  

 

4.3.1 Etiska överväganden 
I förberedelserna för vårt undervisningstillfälle behöver vi ta ställning till 

Vetenskapsrådets (2002) Forskningsetiska principer. Vi intresserade av elevernas 

reflektioner och uppfattningar, men utan koppling till enskild elev, och därmed behövs 

inte något samtycke från vårdnadshavare. Forskningsstudien genomförs i en elevgrupp 

och undervisningssituationen observeras. Elevernas reflektioner och bilder nedtecknas 

och fotograferas för att senare analyseras. Vi sammanfattar ett brev till elevernas 

vårdnadshavare (se bilaga B). I brevet informerar vi om vår forskningsstudie och dess 

syfte, vilket är en del av informationskravet inom forskningsetiska principer 

(Vetenskapsrådet 2002: 7–8). Allt material kasseras när uppsatsen är examinerad. 

 
4.4 Material- och metodkritik 
Det huvudsakliga material som används i denna forskningsstudie är bilderboken Rädda 

Rosala. Boken är av sådan karaktär att den kan behöva läsas flera gånger då den har 

många nivåer. Boken har tvära kast samt ett komplext innehåll vilket gör att vid varje 

läsning har läsaren möjlighet att upptäcka något nytt. Bild och text samspelar till viss 

del, men bilderna ger samtidigt en tydligare beskrivning av det som inte utvecklas i 

texten. Det finns text som inte speglas i bilderna men även inslag i bilderna som inte 

förklaras i texten. I och med detta reflekterade vi över om vissa delar av boken kan vara 

för abstrakta att ta in för barn när de endast har mött boken en gång.  
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Den huvudsakliga metod som används är kvalitativ, vilket innebär tolkningar av olika 

material. Vi är medvetna om att användandet av en kvalitativ metod innebär subjektiva 

tolkningar som inte kan säkerställas. Vi förhåller oss även kritiska till 

insamlingsmetoden. Det är en liten grupp elever som observeras, vilket kan leda till att 

observationen endast ger ett litet underlag. Observationen i sig är ett kritiskt moment 

eftersom vi inte är vana observatörer och därför kan missa viktiga synpunkter som 

eleverna har om texten. Ytterligare en aspekt av genomförandet av lektionen är att 

boken endast presenteras och arbetas med vid ett tillfälle.  

 
5 Resultat och analys  
Följande avsnitt inleds med en kort sammanfattning av boken Rädda Rosala (Tyler & 

Tyler 2017). Därefter redogörs text- och bildanalysen för att sedan presentera den 

ekokritiska läsningen samt resultat och analys av elevernas reflektioner och bilder från 

den genomförda lektionen. Vi avslutar med en kort slutsats av våra analyser.   

 

5.1 Rädda Rosala 
Rädda Rosala är skriven av Mi och Leonora Tyler. Berättelsen handlar om Anninor 

som är åtta år och bor på ön Rosala. Plötsligt en dag samlar rektorn hela skolan och 

meddelar att skolan på ön kommer att stängas och alla elever måste flyttas till en skola 

på fastlandet. Anledningen till det är att havsnivån stiger på grund av klimatförändringar 

och ön riskerar då att hamna under vattenytan. Anninor och hennes vän Ro försöker 

hitta lösningar för att kunna rädda Rosala ifrån översvämningen. Till sin hjälp har de 

vaktmästaren Gunnar och storebror Arild. Tillsammans funderar de ut många listiga 

saker, och en av dessa får spridning i sociala medier och får betydelse för hur 

människorna ska ta hand om sin gemensamma miljö.  

 

5.2 Text- och bildanalys av Rädda Rosala 
I analysen av texten har vi intresserat oss för: våra spontana tankar vid den första 

läsningen, berättarteknik, detaljer, textens uppbyggnad samt textens tematik. I 

bildanalysen har vi tittat på bildernas utformning utifrån färg, bildens riktning och 

dubbelsidiga uppslag samt utifrån detta reflekterat över bildernas funktion och 

eventuella pedagogiska budskap. Förhållandet mellan text och bild och vilken av dessa 

som bär handlingen är ytterligare en aspekt av analysen. 
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Rädda Rosala inleds på ett väldigt abrupt sätt, mitt i ett handlingsförlopp. I den första 

läsningen upplevdes varje nytt uppslag som ett kapitel utan mjuka övergångar, vilket 

gjorde att det var först i slutet som pusselbitar föll på plats och texten kunde ses i ett 

helhetsperspektiv. Textens struktur gjorde att det var svårare att fokusera på innehållet 

då mycket fokus gick åt för att förstå bokens upplägg. På de flesta bilduppslag är bilden 

utspridd på två sidor som en helhet, till exempel en klassrumsbild. I vissa fall 

förekommer text och bild med olika bakgrunder men uppslaget vävs samman genom att 

någon detalj i bilderna flyter över på textsidan. De sammanvävda uppslagen kan ses 

som ett alternerande text-bild-förhållande, att text och bild kompletterar varandra. Utan 

dessa sammanvävningar hade handlingen upplevts än mer spretigt.  

 

I bilderna finns små urklipp med text av uppmanande karaktär, som till exempel ”Grönt 

är skönt” och ”Vi måste sluta slösa” (Tyler & Tyler 2017: 12–13, 23). Dessa urklipp 

kommenteras inte vidare i texten utan detta kan tolkas in i Baumgärtners inte så använda 

perspektiv där bilderna berättar en egen historia (Rhedin 1992: 106), eftersom urklippen 

snarare anspelar på bokens tematik än textens handling. Dessa uppmaningar och 

budskap upplevs riktade till läsaren utan att vara en del av handlingen men som ändå 

bygger på bokens tematik och budskap. Urklippstekniken upplevs som både positivt och 

negativt då dess utformning och placering störde läsningen samtidigt som de bar på ett 

viktigt budskap.   

 

Havets position är central i bilderna och texten, men har även en underliggande 

betydelse där havet skapar en avgränsning mellan ön som det ideala, och fastlandet som 

hotet. Havet illustreras i inledningen relativt mörkt i jämförelse med den avslutande 

ljusa havsbilden. Läsaren får vara med under processen som går från oro till hopp och 

bilderna förstärker denna känsla. Däremellan får läsaren även möta ett oroligt hav med 

skarpa konturer samt ett ljust och stilla hav. De kontrasterande bilderna av havet är en 

spegling av texten och handlingen i boken. Bilderna i boken används för att förstärka 

känslan texten vill förmedla. Havet blir den röda tråden i berättelsen då det hela tiden 

återkommer och har en dominerande plats i berättelsen.  

 
Anninor, som är en av huvudkaraktärerna, håller ett tal som tydligt är inspirerat av 

Martin Luther Kings, Jag har en dröm. Martin Luther Kings inverkan kan ses som en 

vinkning till vuxna då barn, i den åldern boken är skriven till, oftast inte har någon 

koppling till denna person och hans politiska betydelse. Att författarna har valt att låta 
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Anninors tal vara inspirerat av Martin Luther King visar att en persons engagemang kan 

få stor betydelse för många människor och för att påverka utvecklingen i viktiga frågor, 

som i detta fall om miljön. Ett fotografi av Martin Luther King är dolt i ett fönster 

bakom en gardin och det förstärker relationen mellan text och bild. Drömmen 

karaktären har är att alla på jorden ska göra allt för dess fortsatta framtid och existens 

(Tyler & Tyler 2017: 33). Talet som Anninor håller filmas och läggs ut på sociala 

medier som hela världen kan se, vilket leder till upplösningen av berättelsen. Berättelsen 

utspelas i kronologisk tidsföljd och det gör att läsaren får följa hela förloppet från orsak 

till vad olika handlingar kan få för konsekvenser.  

 

Temat i Rädda Rosala är givet: miljön. Vid sidan av miljöaspekten finns en 

genomsyrande tanke om att det är tillsammans vi kan göra skillnad. Bilderna i boken 

ger oss en presentation av karaktärerna vilket inte texten på ett ingående sätt gör, detta 

är ett exempel på ett alternerande text-bild-förhållande där text och bild kompletterar 

varandra. Texten är berättad i tredje person men i vissa avsnitt får vi följa berättelsen 

från ett internt perspektiv. Miljön på Rosala beskrivs knapphändigt i texten, men tack 

vare att det är en bilderbok får läsaren en tydlig visuell bild av invånarnas livssituation 

och miljön på Rosala. Författarna ger inte en bestämd bild av miljön på Rosala då den är 

så föränderlig och ska spegla det som händer vid varje uppslag och att miljön istället 

beskrivs i bilderna. På sista bilden finns en tydlig diagonal riktning som ger känslan av 

en hoppfull framtid och en strävan framåt. Riktningen mot framtiden tolkar vi som att 

författarna vill överföra en hoppfullhet och kämpaglöd till den som läser eftersom 

läsaren inbjuds till att vara med och hjälpa till för att rädda världen.  

 

5.3 Ekokritisk läsning av Rädda Rosala 
Avsnittet redogör för vår ekokritiska analys av texten Rädda Rosala (Tyler & Tyler 

2017). Vi har valt att fokusera på följande kategorier: antropocentrism och ekocentrism, 

antropomorfisering och zoomorfisering, bilden av barnet samt hållbar utveckling. 

 

5.3.1 Antropocentrism och ekocentrism 
I vår läsning med fokus på antropocentrism letade vi efter faktorer som visar på hur 

människan har ställt sig över naturen. Det vi kunde hitta var att bilar, fabriker och 

nedskräpning av naturen och miljön är människans verk. Det synliggörs genom en 

huvudkaraktärs kommentar: ”varför kan vi människor inte bara plocka upp efter oss, 

återanvända saker och bry oss om världen?” (Tyler & Tyler 2017: 21). Bokens syfte ser 
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vi som ett nödvändigt uppvaknande och insikt om vart vår värld är på väg och att 

problemet är att vi människor har ställt oss över naturen. Relationen mellan människor 

har tendenser till att vara viktigare än relationen mellan människa och miljö, till 

exempel är det viktigare att morfar överlever än att ön inte ska slukas av havet. 

Karaktärerna har en strävan efter att kontrollera och vinna över havet, vilket känns som 

en generell uppfattning människor har då vi i många fall värderar oss själva högre än 

naturen.  

 

Ett ekocentriskt perspektiv innebär att människan är i samspel med naturen. I boken 

finns en grundläggande strävan efter balans mellan människa och natur och det visas 

genom att karaktärerna talar om att de vill skapa en spricka i den metaforiska muren 

mellan människa och natur. I texten finns det en strävan att leva i symbios med havet 

och att människan naturligt ska använda sig av dess tillgångar. Havet har en viktig plats 

i berättelsen och beskrivs som något vackert, men även som något farligt. I övrigt 

beskrivs världen som sårbar och skadad av människors överkonsumtion och 

oaktsamhet. Berättelsen innehåller värderingar om att ett ekocentriskt perspektiv är det 

som bör eftersträvas.  

 
5.3.2 Antropomorfisering och zoomorfisering 
Antropomorfisering handlar om att förmänskliga djur och zoomorfisering om att 

tillskriva människor djur-egenskaper (Nilsson Skåve 2015: 215). I boken illustreras 

skolans vaktmästare som en räv men han har endast mänskliga egenskaper. Det finns 

även en fågel som figurerar genom hela berättelsen utan att presenteras i texten. Fågeln 

illustreras vid vissa tillfällen med mänskliga egenskaper, till exempel håller den på en 

bild upp en karta med båda vingarna och tar på en annan bild emot en fisk med vingen, 

likt en mänsklig hand. Författarnas och illustratörernas tanke med att göra så kan ses 

som en ekocentrisk hållning där gränsen mellan djur och människa blir mindre tydlig.  

 

5.3.3 Bilden av barnet 
De unga tillskrivs ett stort ansvar för sin och jordens framtid. Det lyfts även fram att 

barn är starka och har möjlighet att påverka och förändra. Huvudkaraktärens bror säger 

”Vi är barn, vad kan vi göra? Om det hade gått att göra något åt det hade väl de vuxna 

gjort något redan” (Tyler & Tyler 2017: 15). Trots tonårsbroderns likgiltighet inför 

miljöförstöring så finns det en underliggande ton i boken att barn är kompetenta och 

hoppet för framtiden. När det inspelade talet sprids via sociala medier hamnar det sedan 
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som en nyhet på tv och som vi skrev tidigare kan en persons uttalande leda till en stor 

förändring. Reportern poängterar att det är just barn som lyckats nå ut till hela världen 

med det viktiga budskapet om att vi måste ta hand om vår jord (Tyler & Tyler 2017: 

35). Barnen framställs som kompetenta och uppfinningsrika eftersom ett stort ansvar för 

jordens framtid ställs till dem. Vi anser att detta är både positivt och negativt eftersom 

barn kan få ett för stort ansvar att axla utifrån olika krav men det kan också få positiva 

följder inför framtiden såsom att de börjar bry sig om sin omvärld. 

 

5.3.4 Hållbar utveckling 
Bokens budskap är att verka för hållbar utveckling, vilket bland annat framgår genom 

att barnen skapar återvinningsmaskiner. Författarna framställer ny teknik, som till 

exempel innovativa maskiner med funktioner som bidrar till ett hållbart samhälle, som 

något positivt. Vi lever i en teknisk värld och de kunskaper vi har ger möjligheter att 

påverka och förbättra samhällets hållbarhet. Författarna eftersträvar inte ett mindre 

modernt samhälle utan snarare att ta tillvara på den utvecklade tekniken och se 

möjligheter med det industrialiserade samhället, men på ett hållbart sätt. Då boken vi 

valt är nyutgiven ger det en realistisk bild av hur samhället ser ut idag och de 

förutsättningar som finns gör att boken är mer relevant för detta komplexa ämne än 

många äldre barnböcker. Vi ser anledningen till att författarna har skrivit boken som att 

det finns ett behov av litteratur för barn som tematiserar hållbar utveckling.  

 

5.4 Resultat och analys av undervisningstillfället 
Nedan följer resultat och analys av undervisningstillfället. Inledningsvis beskrivs 

elevernas reflektioner om framsidan och våra tolkningar utifrån dessa. Det följs av 

resonemang om vad som uppstod under en oförberedd paus i undervisningen. Därefter 

presenteras en tabell och beskrivning av de teckningar eleverna blev ombedda att måla i 

anslutning till uppläsningen av Rädda Rosala. Avslutningsvis reflekterar vi över de 

tankar eleverna förmedlade utifrån våra frågor (se bilaga A) vid det efterföljande 

samtalet.  

 
5.4.1 Inledande samtal och uppläsning av Rädda Rosala 
Utifrån bokens framsida kom eleverna fram till att boken troligtvis kommer att handla 

om en superhjälte, en brand eller om en blyg tjej. Någon trodde att det var en människa 

som hette Rosala och som behövde räddas. Ett par andra elever fokuserade på fiskarna 
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och någon gjorde en koppling till sköldpaddor. Utifrån bokens framsida tolkade alla 

elever att det var något som skulle räddas.  

 

Vid ett tillfälle skiner solen in i klassrummet och vi var då tvungna att stanna upp vid ett 

uppslag för att dra ner rullgardinen. Tanken var inte att eleverna skulle få möjlighet att 

diskutera bokens innehåll under uppläsningen, men eleverna började att prata med 

varandra om vad som hände på bilden. De gjorde litterära kopplingar såsom att de 

tyckte att fröken liknade Alfons Åbergs pappa och att Anninor liknade Pippi 

Långstrump. Eleverna pratade även om isbjörnen som fanns inklippt i bilden, som vi 

tolkar det beror detta på att bilden sticker ut eftersom det är ett fotografi och övriga 

bilder är illustrerade.  

  

 

5.4.2 Elevernas teckningar 
Efter läsningen av boken blev eleverna ombedda att skapa en teckning av vad de tänkte 

på under läsningen. Eleverna fick ingen begränsning på hur många saker de ville måla. 

Nedan presenteras innehållet av deras teckningar i en tabell. På x-axeln presenteras 

kategorierna som vi utformat efter de motiv som eleverna har målat och på y-axeln 

presenteras antalet teckningar med det motivet. 

 
Motiven var konkreta saker som förekom i boken, detta till skillnad från tankarna de 

senare lyfte under samtalen som var av djupare karaktär och mer abstrakta. Något som 

stack ut var att tre av elva elever fokuserade på att ett par randiga byxor liknande bacon 
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och därav uppkom uttrycket baconbyxor som hela klassen tyckte var underhållande. 

Fem av elva elever valde att måla en swimmingpool, vilket var ett uttryck i boken för att 

det var översvämning i en källare. Vi tolkar det som att eleverna hade en inre önskan 

om att själva ha det hemma, swimmingpoolen hade dock inte en stor plats i den 

efterföljande diskussionen. Fem bilder hade starkare koppling till miljötemat och då 

hade eleverna målat havet, byte av skola och att barn räddade världen. Nio elever 

målade något som hade koppling till media, och detta ser vi som att eleverna lever i en 

tid med mycket fokus på olika medier och det är något som ligger nära deras vardag. 

Avslutningsvis målades tolv konkreta saker såsom till exempel kanoter, isbjörnar och en 

maskin.  

 

5.4.3 Efterföljande samtal 
Vi frågade eleverna om de tyckte boken var spännande och varför, vilket det fanns 

delade meningar om. Eleverna tyckte att det var roliga maskiner men de förstod inte hur 

de fungerade och några elever lade märke till att Arild fick 50 000 likes. Vissa elever 

fokuserade på vattnet som kom in i källaren vid översvämningen medan en elev 

uppmärksammade att morfar sagt att han inte ville lämna ön trots att den skulle slukas 

av havet. Några ansåg att det var ett dåligt slut och att de ville veta mer om hur de 

gjorde för att rädda Rosala. Därefter frågade vi vad de hade uppfattat att boken handlade 

om. Till svar fick vi att boken handlade om en översvämning och att rädda ön från 

vattnet. En elev lyfte fram huvudpersonens tal. Flera av eleverna uppmärksammade att 

man kan göra mer än man tror och att det i boken var två barn som räddade världen. 

Eleverna uppmärksammade flera olika saker som de ansåg var spännande i boken och 

redan på den här frågan märkte vi att eleverna upplevde att det fanns luckor i texten men 

också att de gjorde ansatser till diskussion om bokens tematik.  

 

Vad var det viktiga med boken? Detta var nästa fråga eleverna fick. Alla elever 

uppmärksammade ett miljötema och budskap om att återvinna, inte slänga skräp och att 

ta hand om naturen. Andra reflektioner de hade var att barnen kunde rädda världen och 

att om det går hål på atmosfären kan ingen leva på jorden. Här kunde vi se att det är ett 

tema som kan fånga eleverna men att ämnet med fördel bör utgå från något som ligger 

nära eleverna och deras livssituation. Därefter fick de reflektera över om de kunde hitta 

några likheter mellan dem själva och karaktärerna i boken. De kom då fram till att 

berättelsen utspelar sig i Sverige, de använder sociala medier, de är barn och bor på en 

ö, de går i skolan och det finns hus. Eleverna kopplade även samman sina egna 
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erfarenheter med att de i en tidigare årskurs också hade gjort egna uppfinningar och att 

det nyligen hade varit en översvämning i deras närområde. Avslutningsvis fick eleverna 

berätta om det var något de inte förstod eller något de tyckte var konstigt. Flera elever 

upplevde att det fattades information, till exempel väderbeskrivningar och vad som 

hände med swimmingpoolen, och att berättelsen utelämnade information om hur de 

räddade Rosala. Vi tolkar deras upplevelse av att de saknade information som att 

eleverna hade behövt mer förkunskaper för att få ut mer från bokens innehåll.   

 

Under det efterföljande samtalet där eleverna fick tänka själva och prata i smågrupper så 

utvecklades deras tankar i samtalet med varandra, vilket vi ser som ett exempel på 

kooperativt lärande. Kagan och Stenlev (2017) menar att eleverna via samtal mellan 

varandra får möjlighet att utveckla ett betydelsefullt lärande (Kagan & Stenlev 2017: 

14). I samtalen i smågrupperna tog eleverna stöd av varandras tankar och den slutgiltiga 

reflektionen de lyfte inför klassen var en mer utvecklad tanke som hade starkare 

koppling till miljötemat. Vi kunde se ett tydligt lärande ske när eleverna tilläts 

diskutera, vilket kan relateras till Vygotskijs tankar om ett gemensamt lärande utifrån 

det sociokulturella perspektivet. Eleverna upplevde att det fanns luckor i texten och att 

de uttryckligen saknade både lösningar på problemet och miljöbeskrivningar och det 

kopplar vi till att de tyckte att boken var för kort. I boken uppfinner barnen maskiner för 

att rädda jorden. Eleverna tyckte att det var en bra idé men förstod inte hur de fungerade 

eller maskinernas syfte. Eleverna förstod inte sambandet mellan nedskräpning och att 

havsnivån stiger i boken, vilket återigen tyder på att eleverna saknar förkunskaper. 

 

5.5 Slutsats av analyserna 
Vi anser, baserat på våra analyser och elevernas reflektioner, att Rädda Rosala är en bok 

med många möjligheter och infallsvinklar att arbeta vidare med. Genom vår text- och 

bildanalys och vår ekokritiska läsning framkom många intressanta aspekter som är 

möjliga att lyfta in i undervisningen om hållbar utveckling. Att genomföra en ekokritisk 

läsning ger möjligheter att upptäcka ekologiska aspekter i litteratur. Läsning med ett 

visst fokus på det som ska studeras, till exempel miljöfrågor, kan vara ett användbart 

verktyg när undervisning om hållbar utveckling genom litteratur genomförs. Ingrid 

Ehrnlund och Anna Ekerstedt (2015) förklarar att explicit undervisning innebär att ge 

eleverna ett exempel på en struktur att följa i undervisning som de sedan kan genomföra 

själva (Ehrnlund & Ekerstedt 2015:156). För att eleverna ska kunna tillägna sig 
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kunskaper i arbetet med analys av text kan explicit undervisning i ekokritisk läsning 

vara en hjälp.  

 

Eleverna visade stort engagemang i diskussionerna och de reflektioner som eleverna 

gjorde var en början till förståelse om det komplexa begreppet hållbar utveckling. Vi 

uppmärksammade vissa kunskapsluckor som visar att det inte finns tillräckligt med 

undervisning om detta i den skola vi genomförde denna del av vår forskningsstudie. 

Baserat på de kunskapsluckor vi kunde se menar vi att undervisning om ekologisk 

hållbar utveckling kan behöva ett större utrymme i undervisningen då eleverna 

upptäckte vissa miljöaspekter i Rädda Rosala, men de saknade sammanhang i de 

lösryckta delar de uppmärksammade. Gemensamma tolkningar som eleverna gjorde var 

att boken hade ett miljötema och att ön behövde räddas.  

	  

6 Diskussion 
Syftet med denna forskningsstudie var att undersöka elevers kunskaper, tankar och 

relation till frågor om ekologisk hållbarhet, med utgångspunkt i att arbeta med en 

skönlitterär text i undervisningen. 

 
Om ingen förändring sker kommer barnen som går i grundskolan idag att varje år möta 

ett tidigare datum än året innan då vi människor har förbrukat resurserna uträknade för 

varje år, och en dag kommer det ta slut. Därför ser vi det minskade intresset och den 

bristande kunskapen som lärare vi mött ser hos elever i de tidiga skolåldrarna som något 

som måste förändras. Lärare i årskurs 1–3 berättar att elever inte längre har en nära 

koppling till naturen och vi kan själva se tendenser till detta under våra veckor med 

verksamhetsförlagd utbildning. Skolan har i uppdrag från Skolverket (2016: 10) att 

hållbarhetsperspektivet ska finnas med i all skolverksamhet. Forskningsstudien utgår 

från svenskämnet med fokus på litteratur kopplat till hållbar utveckling. Under syftet i 

kursplanen för svenska står det att eleverna ska möta olika typer av texter som ska ge 

dem möjlighet att utveckla kunskaper för världen runt omkring dem (Skolverket 2016: 

252). I undervisning vi genomförde fick eleverna möjlighet att lägga märke till olika 

aspekter av ekologisk hållbarhet. Gemensamma upptäckter de gjorde utifrån boken 

Rädda Rosala var att den hade ett miljötema, att något behövde räddas, vikten av att ta 

hand om naturen och att vi alla kan göra något för att bidra till den ekologiska hållbara 

utvecklingen. Eleverna gjorde även individuella upptäckter och det visade sig i 
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variationen på deras målade teckningar men även i reflektionerna som uppkom under 

det efterföljande samtalet. Eleverna hade många tankar och reflektioner, men vi anser 

att deras förkunskaper var begränsade och baserat på detta behövs mer undervisning om 

hållbarhetsfrågor i skolan.  

 

Vi har fördjupat oss i det ekologiska perspektivet inom hållbar utveckling och haft 

fokus på ämnet svenska med tyngdpunkt i litteratur. I avsnittet om tidigare forskning 

lyfter vi Widholms (2012) och Tenngarts (2012) tankar om barnlitteratur och argument 

för urvalets betydelse (Widholm 2012: 49; Tenngart 2012: 25, 30–31). Vi har fått 

bekräftelse på att Widholms och Tenngarts tankar är betydelsefulla och vi ser värdet i 

att välja relevant och anpassad litteratur. Då fokus har legat på ekologisk hållbar 

utveckling utifrån barnlitteratur har vi genomfört en ekokritisk läsning av vårt material. 

Genom analyserna upptäcktes flera aspekter om miljö och hållbar utveckling i Rädda 

Rosala, till exempel en strävan efter ett mer balanserat liv på jorden som verkar för dess 

framtid och att praktiska handlingar kan göra stor skillnad för miljön. Om litteraturen är 

tänkt att användas i undervisning för ett hållbart samhälle kan en ekokritisk läsning vara 

till hjälp vid planering och val av väsentligt material. Den ekokritiska läsningen i 

kombination med text- och bildanalysen gjorde att vi kunde göra ett kritiskt motiverat 

val till att använda utvald litteratur i undervisningen. En slutsats är att det är av stor vikt 

att analysera den litteratur eleverna ska få möta utifrån de perspektiv undervisningen ska 

utgå från.  

 

Det finns en vinst med att använda litteratur i undervisning om hållbar utveckling, men 

det krävs som ovan beskrivits att läraren är väl insatt i materialet samt ett förarbete och 

efterarbete av materialets innehåll med eleverna. Rädda Rosala upplevdes först för 

abstrakt för målgruppen, eftersom det i genomläsningar upprepade gånger kunde 

upptäckas nya nivåer i text och bild. Utifrån dessa aspekter, men även baserat på 

elevernas reflektioner efter undervisningstillfället, blir det tydligt att för- och efterarbete 

är nödvändigt för att kunna tillägna sig fördjupad kunskap utifrån barnlitteratur som har 

ett svårfångat budskap. Dock anser vi, baserat på elevernas tankar och reflektioner, att 

det finns något som kunde leda vidare till ett fördjupat lärande. Med utgångspunkt i 

elevernas reflektioner blev det tydligt att begreppet hållbar utveckling är brett och 

komplext, och att diskussion och samtal borde vara en bärande del i undervisningen. En 

kritisk aspekt är att det inte har funnits möjlighet till för- eller efterarbete. Avsaknaden 
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av för- och efterarbete synliggjordes till exempel när eleverna inte förstod sambandet 

mellan nedskräpning och att havsnivån stiger. I och med att lektionen var fristående 

kunde vi inte följa upp elevernas tankar och de lämnades ouppklarade om inte den 

undervisande läraren valde att följa upp undervisningen. Den oplanerade pausen som 

uppstod vid undervisningstillfället gav oss tankar för vidare reflektion om möjligheter 

med att arbeta med litteratur på olika sätt. Förutom för- och efterarbete har vi sett en 

vinst med att även diskussioner som uppkommer under läsningen kan vara givande för 

att fånga elevernas spontana tankar och kunskaper. Vi förespråkar liksom Capra (2007: 

15–17) ett varierat lärosätt eftersom det är ett komplext tema och innehåll som ska 

förmedlas. Litteratur bör finnas som en del i ett större tema om hållbar utveckling, och 

inte fristående som det blev vid undervisningstillfället.  

 

Dale och Newman (2005: 86) för fram kritik som finns mot att undervisa om hållbar 

utveckling i skolan. Kritiken innefattar att skolan inte ska lära ut färdiga åsikter. Det är 

enligt oss inte en fråga om ifall det ska finnas undervisning om ett hållbart samhälle i 

skolan, utan snarare om hur den ska utformas. Dale och Newman (2005) är verksamma 

i England men deras tankar kan appliceras på den svenska skolan eftersom skolan har i 

uppdrag från Skolverket (2016: 9) att elever ska utveckla sin förmåga att tänka kritiskt. 

Även Ideland (2015) betonar att skolan ska vara fri från fastställda värderingar och 

åsikter och detta grundar hon i att Skolverket trycker på rätten att tycka olika samtidigt 

som hon menar att vad som är rätt och fel finns utskrivet i läroplanen (Ideland 2015: 

90). Capra (2007: 10) betonar vikten av att inte bara lära ut vad ett hållbart samhälle är 

utan även att det är av stor betydelse hur undervisningen ska utformas. 

 

Ytterligare en slutsats är att samspel med andra under lärprocessen, det vill säga 

kooperativt lärande, gynnar elevers kritiska analytiska förmåga. Det framkom under 

elevernas diskussioner med varandra då deras egna tankar och reflektioner fördjupades 

och utmanades i samtal i par, men även i den gemensamma diskussion som var efter 

uppläsningen av bilderboken Rädda Rosala. Som vi tidigare poängterat bör 

undervisning om hållbar utveckling vara en del av ett större tema men även en 

grundläggande del av hela skolans verksamhet. Det handlar om ett gemensamt ansvar 

där kopplingen mellan natur och samhälle blir tydligt, och vi vill återigen belysa Capras 

(2007: 9) viktiga tankar om att respekten för naturen är grundläggande för att samhället 

ska utvecklas hållbart. Dale och Newman (2005: 352) skriver om engagemanget för 
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naturen på en lokal respektive en global nivå. Om eleverna får respekt och förståelse för 

naturen på en lokal nivå kan det leda till ett engagemang för att skapa en hållbar värld. 

Ideland (2015) ser kritiskt på det ansvar som läggs på skolan och barnen. Det finns en 

tilltro och stora krav på att barnen är lösningen för deras egen framtid, skriver Ideland 

(2015: 93). Vi anser att det är rimligt att skolan ska ha ett stort ansvar då alla barn enligt 

lag ska vistas där, men det är trots allt tillsammans som vi kan göra skillnad och allt 

ansvar kan inte läggas på barnen som vår tids miljöhjältar.  

 

6.1 Vidare forskning 
Efter arbetet med denna forskningsstudie ser vi flera uppslag till eventuell vidare 

forskning. Undervisning i hållbar utveckling är relativt nytt och här ser vi möjligheter 

till vidare forskning via läromedelsanalys och då till exempel låta elever testa olika 

typer av läromedel med fokus på ekologisk hållbar utveckling eller jämföra olika 

läromedels uppbyggnad och innehåll. Aktionsforskning är en annan ingång som kan 

användas i vidare forskning och då skulle det kunna vara intressant att planera ett 

temaområde och se hur elevernas kunskaper utvecklas i ett längre arbete.  

 

Ytterligare en intressant aspekt vore att fördjupa sig i litteratur som en inlärningskälla 

inom hållbar utveckling och då med fokus på ekologisk hållbarhet genom ecoliteracy 

och ekokritisk läsning. Det skulle kunna genomföras en jämförelsestudie med böcker 

skrivna under olika decennier för att se hur naturen framställs och om litteraturen har ett 

antropocentriskt- eller ett ekocentriskt synsätt. En annan ingång vore att analysera 

litteratur som har ett medvetet miljötänk kontra när en författare inte har haft det.  
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Bilagor 
Bilaga A Lektionsplanering 
 
Lektionsplanering  
Rädda Rosala av My Tyler och Leonora Tyler (2017) 

Förutsättningar 
- Årskurs 3 
- 60 min  
- Lyssna och tala  

Förankring i kursplanens syfte 

Syfte 
“I mötet med olika typer av texter [...] ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt 
språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden” (Skolverket 2016: 247). 
“Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa” (Skolverket 2016: 247). 

Kunskapskrav 
“Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i 

texterna och relatera detta till egna erfarenheter” (Skolverket 2016: 252). 
“Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge 
kommentarer och framföra egna åsikter” (Skolverket 2016: 253). 

 
Konkretisering av målen för eleven 

• Efter avslutad lektion ska eleverna fått möjlighet att träna på att tolka budskap 
utifrån en bilderbok.  

• Efter avslutad lektion ska eleverna fått möjlighet att träna på att tala inför 
klassen och delge sina tankar om deras målade bild.  

• Efter avslutad lektion ska eleverna fått möjlighet att öva på att återberätta en 
uppläst text i par och i helklass.  

Centralt innehåll 

“Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer” (Skolverket 2016: 248). 
“Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika 
mottagare. Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer” (Skolverket 
2016: 248). 
“Berättande texters budskap [...] och innehåll (Skolverket 2016: 248). 

Genomförande  

Lektionen kommer utgå från boken Rädda Rosala. Den inleds med ett samtal om 
bokens framsida.  

• Vad tror ni boken kommer handla om? 
• Vad ser ni på framsidan? 

Därefter försöker vi skapa en stämningsfull lässtund med hjälp av till exempel släckta 
lampor. Vi berättar att eleverna efter läsningen kommer få rita en bild till vad de 
uppfattade av boken men även få en liten stund att avsluta sin bild när läsningen är 



  
 

II 

genomförd. Sedan läser vi boken och bilderna från den visas mot whiteboarden.  
Diskussion med hjälp av EPA-strukturen.  

• Vad boken spännande? Varför då? 

• Vad handlade boken om? (sammanställer svaren i en tankekarta) 
• Vad är det viktiga med den här boken? 

• Finns det några likheter mellan er klass och barnen i boken? 
• Vad det något ni tyckte var dåligt med boken? Något ni inte förstod? 

Eleverna får därefter visa upp sina målningar för varandra och berätta vad de föreställer. 
Vi ber att få samla in bilderna efter det.  

Material 
Boken Rädda Rosala	  

• Whiteboard och projektor	  
• Färgkritor/pennor och vita A4-papper	  
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Bilaga B Brev till vårdnadshavare 
 
Hej alla föräldrar till elever i klass 3B!  
 
Vi heter Angelica Nilsson, Annie Ventlinger och Maria Rudolfsson och läser 
lärarprogrammet på Linnéuniversitetet. Under kommande tio veckor skriver vi ett 
självständigt arbete i svenska med temat barnlitteratur och hållbarhetsfrågor. Vi 
genomför en mindre forskningsstudie där vi vill veta mer om vad barn gör för 
kopplingar till frågor om miljö och hållbarhetsfrågor.  
 
Vid ett tillfälle i vecka 46 kommer vi att genomföra en lektion i klassen. Under 
lektionen kommer vi att läsa en bilderbok som heter Rädda Rosala. Efter uppläsning av 
boken kommer eleverna få måla en bild och samtala om bokens innehåll. Maria kommer 
att leda lektionen medan Angelica och Annie observerar och antecknar.  
 
Elevernas tankar och bilder kommer endast att användas i vårt forskningsarbete. 
Bilderna kommer att återlämnas till eleverna efter att det självständiga arbetet är 
avslutat i vår. Våra observationsanteckningar kommer att kasseras. Ingen elev kommer 
att kunna identifieras i arbetet eftersom vi inte kommer ange namn, klass eller skola. Vi 
är intresserad av elevernas allmänna tankar om hållbarhetsfrågor.  
 
Om någon elev inte vill delta är detta givetvis frivilligt. Vår lektion är kopplad till 
kursplanen i svenska. 
 
Vid frågor får ni gärna kontakta oss via mail. 
 
Angelica: an222wb@student.lnu.se 
Annie: av222cu@student.lnu.se  
Maria: mr222pb@student.lnu.se 
 
Eller vår handledare 
Åsa Nilsson Skåve: asa.nilsson-skave@lnu.se 
 
Tack på förhand! 
Angelica, Annie & Maria 
 


