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Abstrakt 
Syftet med denna forskningsstudie är att undersöka hur två skönlitterära barnböcker från 

olika decennier framställer ekologisk hållbar utveckling med fokus på nedskräpning i 

havet, samt vilka aspekter om miljö en elevgrupp uppmärksammar. Barnlitteraturen 

som analyseras är Tore och Ama räddar havet (2015) och Plupp och havet (1986). Vi 

gör ekokritiska läsningar av de båda böckerna samt genomför två lektionstillfällen med 

tillhörande observation för att undersöka vilka aspekter eleverna uppmärksammar om 

ekologisk hållbar utveckling. De teoretiska utgångspunkterna som vår forskningsstudie 

utgår från är det ekokritiska och det sociokulturella perspektivet. Studien visar 

betydelsen av praktiska inslag i undervisningen, diskussionens betydelse i komplexa 

ämnen samt vikten av att läraren är väl förberedd på vad eleverna skulle kunna 

uppmärksamma, vilket läraren kan göra genom att ekokritiskt granska sitt material. 

Eleverna visar under forskningsstudien intresse för ekologisk hållbar utveckling samt att 

de är medvetna om vad människan kan göra för att hjälpa naturen. Vi upplever att de 

har kunskaper om var skräp bör slängas, men inte om konsekvenserna om det till 

exempel hamnar i havet. Slutsatsen av vår undersökning är att eleverna är medvetna om 

att alla kan bidra med någonting för att främja en hållbar utveckling.  
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1 Inledning 
Tretton miljoner ton skräp, så mycket skräp slängs i våra hav varje år. Enligt regeringen 

(2017) är det ett av våra största miljöproblem. År 2050 kommer det vara mer plast än 

fisk i havet om vi fortsätter som vi gör nu (regeringen 2017). Malin Ideland (2016) 

skriver i sin artikel ”När barnen ska rädda världen” att vuxenvärlden redan har hamnat i 

en ond cirkel, och därför läggs nu än fler krav på barnen som vårt hopp för framtiden. 

Författaren menar att barnen ska vilja vara med i det globala tankesättet att forma ett 

hållbart samhälle, här, nu och i framtiden (Ideland 2016). I ett av läroplanens 

övergripande kunskapsmål framgår det ”att varje elev efter genomgången grundskola 

[...] har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling” 

(Skolverket 2017:14). Våra erfarenheter av olika VFU-platser är att lärare i 

förskoleklassen och årskurs 1–3 inte kan konkretisera hur de arbetar för att ge eleverna 

kunskap i hållbar utveckling. Hela skolans verksamhet ska sträva efter att ge eleverna 

möjlighet att utveckla kunskaper för ett ekologiskt hållbart samhälle, vilket betyder att 

det inte endast ska beröras i de naturorienterande ämnena. Med anledning av det 

kommer vår forskningsstudie beröra undervisning i ekologisk hållbarhet i ämnet 

svenska.  

 

Det framgår även i svenskämnets kunskapskrav för årskurs tre att elever ska kunna 

”föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta 

till egna erfarenheter” (Skolverket 2017:258). I vår forskningsstudie ska eleverna ges 

möjlighet att träna på detta. Vi kommer att vid två olika tillfällen arbeta med två olika 

skönlitterära böcker i en årskurs tre. Efter uppläsningarna av de olika böckerna kommer 

eleverna att samtala om dem. Under samtalet ges eleverna möjlighet att lära av varandra 

och utveckla sina kunskaper genom interaktion med varandra, vilket är en infallsvinkel i 

det sociokulturella perspektivet (Säljö 2014:248–250). Vi fokuserar på hur ekologisk 

hållbar utveckling framställs i skönlitteratur skriven under två olika decennier, eftersom 

det står framskrivet i kursplanen för svenska att eleverna ska ”möta samt få kunskaper 

om skönlitteratur från olika tider” (Skolverket 2017:252). Genom att låta eleverna 

samtala om böcker som är skrivna från 1980-talet och 2010-talet får de möjlighet att 

upptäcka hur det framställs att människan behandlade och tänkte om naturen förr och 

nu, för att sedan kunna göra ett aktivt val om hur de själva vill behandla och tänka om 

naturen i framtiden.  
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Den här forskningsstudien utgår från två barnböcker. De är valda utifrån deras tydliga 

miljö- eller havstema och kommer att analyseras med hjälp av en ekokritisk läsning och 

sedan lyftas in i undervisningen. Efter uppläsningarna ger vi eleverna möjlighet att 

samtala om böckerna för att synliggöra sina tankar och åsikter om innehållet. Båda 

lektionerna kommer att observeras.  

 

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet är att undersöka hur två skönlitterära barnböcker från olika decennier framställer 

ekologisk hållbar utveckling med fokus på nedskräpning i havet, samt om en elevgrupp 

i årskurs tre uppmärksammar miljötemat i den valda barnlitteraturen. Utifrån syftet har 

följande frågor formulerats: 

 

 Vilka ekokritiska aspekter framträder i Tore och Ama räddar havet (2015) och i 

Plupp och havet (1986)? 

 Vad uppmärksammar eleverna om ekologisk hållbarhet i böckerna?  

 Vilka likheter och skillnader uppmärksammar eleverna mellan den valda 

barnlitteraturen? 

 

2 Bakgrund 
Inledningsvis motiveras valet att använda begreppet barnlitteratur för att sedan 

redogöra för barnlitteraturens funktioner. Därefter presenteras tidigare forskning med 

relevans för vår forskningsstudie.  

 

2.1 Barnlitteratur 
Vi har valt att använda oss av begreppet barnlitteratur eftersom det är en bred kategori 

som, enligt Maria Nikolajeva (2017), inte är en specifik genre. Hon har i sin bok utgått 

från olika litteraturgenrer som alla vänder sig till barn mellan 0 och 18 år. Nikolajeva 

har definierat begreppet som ”litteratur som är skriven, publicerad, marknadsförd och 

behandlad av experter med barn som dess huvudsakliga publik” (Nikolajeva 2017:31f). 

Vi har valt att inte begränsa oss till ett smalare begrepp för att ha möjlighet att beröra 

fler genrer och ett större sökfält.  
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2.1.1 Barnlitteraturens funktion  

Barnlitteraturen har en tvådelad uppgift. Den ska verka pedagogiskt, vilket innebär att 

den är åldersanpassad, ha en tydlighet samt att den har som syfte att porträttera 

omvärlden. Samtidigt som den har pedagogiska inslag ska den även verka litterärt, 

vilket innebär att den ska uppmuntra till olika tolkningsmöjligheter (Rhedin 2004:154). 

Litteratur för barn kan skildra omvärlden och skapa en trygg distans till den för barnen. 

De kan på så sätt uppleva olika händelser i litteraturens värld och därmed utveckla 

förmågan att hantera eventuella upplevelser och känslor i verkligheten. Barnlitteraturen 

kan kombinera text och bild på ett sätt som gör att abstrakta och/eller konkreta 

kunskaper förklaras och görs mer begripliga för barn (Rhedin 1992:11f; Widholm 

2012:50).  

 

Annika Widholm (2012) skriver i sin artikel ”Barnlitteraturens betydelse för ungas 

rättigheter” att diskussion om litteratur kan ses som ett verktyg eftersom det kan bidra 

till nya sätt att tänka om och att ifrågasätta det lästa. Hon menar att det är viktigt att barn 

får läsa olika typer av texter men också analysera och reflektera utan att behöva tycka 

som de vuxna i sin närhet. Widholm förespråkar barnens rätt till ett stort omfång av 

litteratur så att de får möjlighet att möta olika typer av omvärldsskildringar och ta del av 

mångfalden som finns i samhället (Widholm 2012:44f). Även Nikolajeva (2017) 

poängterar värdet av barnlitteratur och dess breda utbildningsområde. Den har möjlighet 

att fostra, kritisera samhällsnormer, ge inblick i kultursfären samt användas som ett 

pedagogiskt verktyg i ett flertal olika sammanhang (Nikolajeva 2017:360). 

 

2.2 Tidigare forskning 

Nedan presenteras forskning som berör barns tidiga lärande, vikten av praktiska inslag i 

undervisningen samt barns förmåga att kunna delta i arbetet i en hållbar utveckling.  

 
2.2.1 Det tidiga lärandet 

Skolan har ett uppdrag att utbilda elever för ett hållbart samhälle (Ideland 2016). Fritjof 

Capra skriver dock i sin artikel ”Sustainable living, ecological literacy, and the breath of 

life” (2007) att det finns svårigheter med att undervisa i hållbar utveckling eftersom det 

är ett komplext ämne. Han menar trots det att kunskaper i hållbar utveckling är 

livsviktig kunskap som eleverna ska utveckla för att verka i ett hållbart samhälle (Capra 

2007:9). I sin artikel ”Det KRAV-märkta barnet” (2015:93) skriver Malin Ideland att 
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utbildning i hållbar utveckling är nyckeln till framgång och ansvaret för den har lagts på 

lärarna i skolan. 

 

Farahna Borg (2017) har i sin studie Caring for people and the planet preschool 

children´s knowledge and practices of sustainability undersökt förskolebarns kunskaper 

och praktiska färdigheter i hållbar utveckling och visar att eleverna i hennes studie även 

ser vårdnadshavarna som betydelsefulla kunskapskällor. Hon menar att det inom 

utbildningen i hållbar utveckling är relevant att samarbeta med personer som kan agera 

goda förebilder för eleverna, eftersom det kan vara en betydelsefull del i elevernas 

lärande (Borg 2017:77). Att utveckla kunskaper inom hållbar utveckling är ett livslångt 

lärande, och eleverna börjar redan i tidig ålder att interagera med omgivningen för att 

utveckla en förståelse för sin omgivning och den egna identiteten (Gregers Eriksen 

2013:111–115; Hedefalk 2010:10).  

 

2.2.2 Det praktiska lärandet 

Att uppleva och förstå är grundläggande för att ta till sig kunskaper om ekologisk 

hållbar utveckling. Därav kan undervisningen med fördel inbegripa övningar i praktiskt 

handlande, att eleverna känner delaktighet och att läraren använder sig av varierande 

lärosätt. En undervisning som innehåller ovanstående delar brukar kallas för ett 

projektbaserat lärande (Capra 2007:9,17; Dale och Newman 2005:356). Capra (2007) 

menar att om eleverna ska kunna använda sina teoretiska kunskaper om ekologi så 

måste de även agera ut sina kunskaper i praktiken, eftersom de annars kan förlora 

känslan och respekten för naturen (Capra 2007:17). 

 

Liksom Capra förespråkar Borg (2017) att eleverna ska utöva sina färdigheter praktiskt 

eftersom de vid en diskussion bara får en abstrakt bild av verkligheten. Hon skriver att 

förklaringar av olika moment i kombination med praktiska uppgifter ger eleverna en 

fördjupad förståelse för hållbarhet (Borg 2017:74). Ann Dale och Lenore Newman 

(2005) menar att undervisningen oftast inte ger eleverna möjlighet att omsätta sina 

teoretiska kunskaper i praktiken. De, liksom Maria Hedefalk (2010), argumenterar för 

att de teoretiska kunskaperna ska gå från tanke till handling (Dale och Newman 

2005:353; Hedefalk 2010:10).  
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2.2.3 Barnens ansvar 

Synen på barnens kompetens har en avgörande roll i hur undervisningen i hållbar 

utveckling utformas. Anser läraren att barnet är kapabel att axla ansvaret för att vara 

med och arbeta för en hållbar utveckling nu så läggs undervisningen upp på ett annat 

sätt än om läraren anser att barnets ansvar för den hållbara utvecklingen kommer senare 

när hen är vuxen (Hedefalk 2010:8–9). Ideland (2015) skriver att de vuxna har en 

optimistisk tro på att eleverna ska vilja ingå i arbetet att förbättra jordens klimat. Med 

det följer även ett betungande ansvar för eleverna och de måste bli medvetna om vilka 

val de gör och varför de gör dem (Ideland 2015:92). Hedefalk (2010) och Ideland 

(2016) har en gemensam ståndpunkt i att även de små vardagliga aktionerna kan ha 

betydelse för den ekologiska hållbara utvecklingen och att det är detta som den tidiga 

undervisningen bör fokusera på. Det kan handla om allt ifrån att släcka lampan när de 

lämnar ett rum, till att duscha kortare tid (Hedefalk 2010:10; Ideland 2016:54–59). 

Hedefalk (2010) betonar att eleverna ska fokusera på vad de kan göra nu och hur de kan 

påverka på lokal nivå istället för att fokusera på den abstrakta globala nivån som kan bli 

ett tungt ansvar att axla (Hedefalk 2010:10).  

 

2.2.4 Exempel på ekokritiska läsningar 

Åsa Nilsson Skåve (2015) skriver att ”läsa ekokritiskt innebär att sätta skönlitterära 

texter i relation till ekologiska frågeställningar” (Nilsson Skåve 2015:214). Hon har 

gjort en ekokritisk läsning av Astrid Lindgrens Ronja rövardotter. Det Nilsson Skåve 

har fokuserat på i sin ekokritiska läsning är om berättelsen innehar drag som är 

människocentrerade-, antropocentristiska, eller naturcentrerade värdesystem, 

ekocentristiska. Hon studerar även om djur och naturfenomen får mänskliga egenskaper, 

vilket är exempel på antropomorfisering, eller om människorna istället tillskrivs 

djuregenskaper, som är exempel på zoomorfisering (Nilsson Skåve 2015:215; Garrard 

2012:24-26, 31, 154, 160). 

 

En annan ekokritisk läsning har Margaretha Ullström (2012) gjort. Hon studerar hur 

vargen och den vilda naturen framställs i barn- och ungdomslitteratur under 1900-talet. 

Anledningen till detta är att hon tar fasta på ekokritikens grundtanke att kombinera 

ekologiska perspektiv med naturvetenskaplig kunskap, där även analys och tolkning 

ingår. Ullström har utgått från sex kategorier i sin ekokritiska analys, däribland bilden 

av barnet samt engagemang för jordens överlevnad. Hon valde att göra en ekokritisk 

analys eftersom det är möjligt att göra den typen av analys oavsett text och att även ta 
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med sig det perspektivet utanför litteraturen i både tanke och handling (Ullström 

2012:148).   

 

Våra ekokritiska läsningar har sin utgångspunkt i Nilsson Skåves (2015) och Ullströms 

(2012) ekokritiska läsningar på grund av att deras val av kategorier speglar de 

huvudsakliga begreppen inom ekokritiken. Deras begreppsval möjliggör även en 

djupgående analys av de litterära verken samt visar att det är möjligt att använda dem 

vid ekokritiska läsningar av barn- och ungdomslitteratur.  

 
 

3 Teoretiska utgångspunkter och centrala begrepp 
Avsnittet inleds med en definition av begreppet hållbar utveckling. Sedan redogörs 

innebörden av ekokritik.  

 

3.1 Hållbar utveckling 
Sund och Sund (2017) skriver att begreppet hållbar utveckling har tre perspektiv: 

ekologisk, ekonomisk och ett socialt (Sund & Sund 2017:19). En definition av 

begreppet hållbar utveckling gjordes 1987 av Brundtlandkommissionen, som en del av 

FN:s miljöarbete. Den definierar begreppet genom att beskriva det som ”en utveckling 

som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter 

att tillfredsställa sina behov” (World Commission on Environment and Developement 

1988:57). Det framförs dock, enligt Sund och Sund (2017), kritik mot denna definition 

eftersom dess innebörd kan ha olika betydelser för olika människor. De framhäver att 

begreppet är öppet och tolkningsbart och att om alla människor får möjlighet att tolka 

det på sitt vis kan det innebära att begreppet förlorar sitt värde (Sund & Sund 2017:18).  

 

Hållbar utveckling kan behandlas på tre nivåer: global, nationell och lokal. Sund och 

Sund (2017) menar att hållbarhetsfrågorna är komplexa och de globala bestämmelserna 

och diskussionerna ofta behöver bearbetas och preciseras på nationell och lokal nivå så 

att innehållet kan konkretiseras till vardagslivet (Sund & Sund 2017:17). I vår 

forskningsstudie har vi valt att inta det ekologiska perspektivet för att utveckla och 

skapa ett möjligt intresse hos eleverna inför deras generations framtida arbete för en 

hållbar utveckling på lokal nivå.   
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3.2 Ekokritik 

Den mest omfattande definitionen av ekokritik är, enligt Greg Garrad (2012), att 

granska relationen mellan det mänskliga och icke-mänskliga. Han menar att ekokritiken 

idag är unik eftersom den behandlar nutida teorier inom litteratur och kultur i 

förhållande till ekologins vetenskap (Garrard 2012:5). Sven Lars Schulz (2007) skriver 

att det tidigare har undersökts hur klass, genus och etnicitet framställs i litteraturen, men 

nu finns även ett intresse att studera ekologi i litteratur. Vidare förklarar han att 

ekokritiken uppkom då människan började bli mer medveten om miljöproblem. Det var 

framförallt under 1990-talet som diskussionen om ekologi började introduceras i 

litteraturteorin (Schulz 2007:xi-xii, xv; Hemmilä 2007:1). Ekokritiken undersöker hur 

samspelet mellan människan och hennes fysiska miljö framställs i olika texter 

(Hämmilä 2007:1). 

 

Maria Nikolajeva (2017) är dock kritisk till användningen av ekokritiska analyser i 

barnlitteraturen, eftersom hon menar att det är problematiskt att lyfta fram 

miljöförstöring och problemen med detta när vi istället borde se barnlitteraturen som ett 

tillfälle att diskutera och förstå förhållandet mellan människa och miljö på ett realistiskt 

och harmoniskt vis (Nikolajeva 2017:125). Miljöfrågor och klimatförändringar präglar 

debatterna idag och det påverkar och uppmärksammas även inom litteraturvetenskapen, 

skriver Henrik Görlin (2009:5).  

 

3.3 Sociokulturellt perspektiv  

Lärandeteorin som den här forskningsstudien utgår från är det sociokulturella 

perspektivet. Det innebär att barns utveckling är resultatet av samspel med andra 

människor, skriver Hwang och Nilsson (2011). Vidare förklarar de att språket har en 

betydande del i barnets kognitiva utveckling (Hwang & Nilsson 2011:66f), vilket även 

Säljö (2014) påtalar. Han skriver om vikten av att verka i ett kommunikativt 

sammanhang och kunna använda språket som ett verktyg (Säljö 2014:248). Att använda 

språket som verktyg för att förmedla sina tankar är en central del i våra planerade 

undervisningstillfällen. Eleverna ska samtala med varandra och vuxna om sina tankar 

och reflektioner utifrån böckerna. Säljö (2014) definierar Vygotskys tankar om den 

proximala utvecklingszonen som att det är skillnaden mellan vad en person kan klara på 

egen hand, utan stöd, och vad hen kan åstadkomma tillsammans med andra (Säljö 

2014:120). I vår planerade undervisning kan eleverna lära sig av varandra under 

diskussionerna, och lärarens roll är att möjliggöra och utmana eleverna i sina 
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resonemang. Säljö (2014) skriver att elever med hjälp av viss handledning kan lösa 

problem och uppgifter som de inte hade förmågan att klara på egen hand, vilket han 

menar är ett exempel på hur den proximala utvecklingszonen kan användas i 

undervisningen (Säljö 2014:120). 

 

Hwang och Nilsson (2011) argumenterar för att det under utvecklingsprocessen är 

viktigt att eleverna känner att de klarar något tillsammans. Det kan vara tillsammans 

med andra elever, lärare eller andra vuxna. Vidare menar de att den vuxnes roll under 

elevens utveckling är att hålla intresset för den nya kunskapen vid liv. Hen bör göra det 

genom att ställa frågor och inte presentera färdiga lösningar (Hwang & Nilsson 

2011:67f). Säljö (2014) menar dock att det finns en problematik i att eleverna har olika 

förväntningar på den vuxnes undervisning eftersom de har olika förkunskaper och 

sociala och kulturella bakgrunder (Säljö 2014:249). Läraren bör alltså ta det i beaktande, 

men vara medveten om att hen inte alltid kan tillfredsställa alla elevers behov samtidigt.  

 

4 Material och metod 
Nedan följer en presentation av vårt material samt en urvalsdiskussion. Därefter 

presenteras analys- och insamlingsmetod. Avsnittet avslutas med etiska överväganden, 

en beskrivning av hur studien förhåller sig till tidigare forskning samt material- och 

metodkritik.  

 

4.1 Tore och Ama räddar havet 

Boken handlar om två barn som fiskar under sitt sommarlov. De får upp en kräfta som 

berättar för dem om det nedskräpade havet och barnen bestämmer sig för att ta reda på 

mer om det. På sitt äventyr träffar barnen olika djur som lär dem hur deras livsmiljö ser 

ut och hur de egentligen skulle vilja ha den. Boken kan ses som en hybrid mellan en 

musiksaga, skönlitterär berättelse och faktatext.  

 

4.2 Plupp och havet 

Boken handlar om Plupp, som är osynlig för människor. Den är skriven för 

ålderskategorin 3–6 år, och används enligt våra erfarenheter i förskolan och i 

förskoleklassen. Plupp bestämmer sig en dag för att ge sig av från fjället till havet. I 

boken får vi följa hans resa samt möta alla hinder som uppstår på vägen. Boken är 

skriven på ett informativt sätt så eleverna kan, samtidigt som de reflekterar över boken 

och dess budskap, lära sig något nytt.  
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4.3 Urvalsdiskussion  

I inledningen av sökningarna efter barnlitteratur som behandlar ekologisk hållbar 

utveckling väljer vi att söka efter två böcker skrivna vid olika decennier för att 

undersöka om böckerna skildrar ekologisk hållbarhet på olika sätt. Vi hittar böcker som 

handlar om djur och en del böcker som handlar om havet. Till följd av det görs 

ytterligare en avgränsning med fokus på böcker som huvudsakligen handlar om havet, 

eftersom vi gärna ville ha böcker med liknande tema för att kunna studera likheter och 

skillnader i dem.  

 

Valet att använda boken Tore och Ama räddar havet (2015) grundar sig på att den är 

utgiven under 2010-talet och att den har ett tydligt havs- och miljötema. Boken 

synliggör många av valen i vardagen som har betydelse för klimatet, vilket eleverna kan 

känna delaktighet i. Vi anser att boken har ett pedagogiskt värde eftersom den tar upp 

nedskräpning på många olika sätt och hur det kan påverka naturen. Den är även 

pedagogisk då den har olika typer av texter och öppnar för möjligheter att stanna upp 

och arbeta mer ingående om respektive miljökonsekvens.  

 

Inga Borgs böcker om Plupp intresserade oss för att hon har skrivit många böcker som 

skildrar djur och natur. Plupp och havet (1986) hittades då vi letade efter äldre 

barnlitteratur som behandlade havet samt ekologisk hållbar utveckling. Den är skriven 

på 1980-talet, men nämner ändå nedskräpning och oljeutsläpp i havet. Efter valet av bok 

framkommer det att den även finns i nyutgåva från 2015. Vi reflekterade då över att 

boken fortfarande är relevant för dagens yngre läsare eftersom kunskaperna den vill 

förmedla fortfarande ligger i tiden, men vi upplever ändå att boken karaktäriseras av 

1980-talets ringa tankar om nedskräpning i havet.  

 

4.4 Insamlingsmetoder 

Vi genomför ekokritiska läsningar av den valda barnlitteraturen. Läsningarna utgår från 

fyra kategorier som är inspirerade av Nilsson Skåves (2015) analys av Ronja 

rövardotter och Ullströms (2012) granskning av hur vargen framställs i barnlitteratur. 

Kategorierna som vi har valt är: antropocentrism, ekocentrism, antropomorfisering och 

bilden av barnet.  
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Forskningsstudien består även av deltagarobservationer vid två tillfällen (se bilaga A 

och B). Under dessa tillfällen samlas elevernas reflektioner om böckerna in. 

Lektionerna inleds med att vi samtalar om omslagsbilden på respektive bok för att sedan 

läsa boken högt för eleverna. Bilderna från böckerna visas via en projektor. Efter 

avslutad läsning samtalar vi om böckerna utifrån en likartad struktur där endast ett par 

frågor skiljer sig mellan de båda böckerna. I det efterföljande samtalet användes EPA-

strukturen, vilket innebär att eleverna inledningsvis ska tänka enskilt för att därefter 

diskutera frågan i par. Avslutningsvis samtalar vi om frågan i helklass. Syftet med att 

använda en sådan samtalsstruktur är att eleverna ska få möjlighet att utveckla sina 

resonemang tillsammans med andra, vilket kan kopplas till ett sociokulturellt perspektiv 

(Hwang & Nilsson 2011:66–67). Under lektionen dokumenteras elevernas svar i en 

tankekarta för att ge en överskådlig bild av diskussionen. Tankekartan och 

observationsprotokollet, som består av våra anteckningar av elevernas diskussioner, 

användes sedan för att kategorisera elevernas svar vid vår analys.  

 

4.5 Etiska överväganden 

Studien tar hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) Forskningsetiska principer. I 

undersökningen är vi intresserade av elevernas reflektioner och uppfattningar om den 

valda barnlitteraturen. Vårdnadshavarna till eleverna är informerade via brev (se bilaga 

C) om att vi ska observera två lektioner samt syftet med vår forskningsstudie därav har 

informationskravet uppfyllts. Hänsyn till samtyckeskravet tas i den mån att läraren 

godkänner studiens syfte och metod samt att det under lektionerna inte ställs frågor av 

privat eller etisk karaktär och att lektionerna sker under ordinarie skoltid. I brevet till 

vårdnadshavarna framgår det även att deltagande vid de observerade lektionstillfällena 

är frivilligt och eleverna och vårdnadshavarna har därmed möjlighet att ta ställning till 

eventuellt deltagande. Avslutningsvis tar vi hänsyn till konfidentialitets- och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002:7–14) eftersom eleverna inte kan identifieras i 

och med att vi inte uppger namn, klass eller skola, och att det insamlade materialet 

endast används till forskningsstudiens syfte. Det insamlade materialet kasseras när 

uppsatsen är examinerad och publicerad.  

 

4.6 Vår studie i relation till tidigare forskning 

Vår forskningsstudie utgår från två skönlitterära böcker skrivna för barn. Vi använder 

dem i undervisningen för elever i årskurs tre. Vi studerar vad yngre elever 

uppmärksammar om ekologisk hållbar utveckling, likt det Ideland (2015), Gregers 
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Eriksen (2013) och Hedefalk (2010) skriver om. Lektionen grundar sig på diskussioner 

om innehållet i böckerna, men har inga inslag av praktiska övningar, som Capra (2007), 

Dale och Newman (2005), Borg (2017) och Hedefalk (2010) förespråkar. Anledningen 

till det är att vi är intresserade av elevernas förkunskaper. Om vi hade varit verksamma 

lärare och undervisat i ämnet hade vi med fördel även genomfört praktiska övningar. Vi 

anser att eleverna kan delta i arbetet i ekologisk hållbar utveckling redan i ung ålder 

eftersom de kan styra över sina vardagliga handlingar och därför fokuserar 

undervisningen på det. Vår undervisning går därmed i linje med vad Ideland (2016) och 

Hedefalk (2010) anser om elevernas tidiga delaktighet i den ekologiska hållbara 

utvecklingen.  

 

4.7 Material- och metodkritik 
Materialet omfattar två barnböcker och observationer från två undervisningstillfällen. 

Boken Tore och Ama räddar havet (2015) är en musiksaga. För att berättelsens röda 

tråd inte ska bli avbruten väljer vi att inte spela upp sångerna. I och med att sångerna 

plockas bort behöver vi på vissa ställen korrigera meningar för att berättelsen ska ha en 

logisk följd. Det gör att eleverna missar vissa faktadelar och att de kan uppleva att 

berättelsen går fort fram i handlingen. Om det ska vara möjligt att arbeta med boken i 

sin helhet krävs det mer tid och fler lektioner för bearbetning och reflektion och 

forskningsstudien får då ha ett annat syfte. Avsikten är inte att göra det, eftersom vi 

intresserar oss för elevernas nuvarande kunskaper om ekologisk hållbar utveckling. Vi 

väljer att inte göra bildanalyser som komplement till våra ekokritiska läsningar eftersom 

vi inriktar oss på texten och har den i fokus under elevernas diskussion.  

 

Plupp och havet (1986) är en kortare bok och vänder sig till yngre barn i åldrarna 3–6 

år. En risk är att eleverna kan uppfatta den som barnslig och enkel. Boken har inget 

tydligt miljötema, men den har inslag av miljöproblem vilket vi inte kan hitta i någon 

annan barnlitteratur från 1970–1990-talet. Det kan bero på att vi inte kommer i kontakt 

med ett tillräckligt stort sökfält för att hitta alternativ litteratur.  

 

Vi förhåller oss även kritiska till valet att observera undervisningstillfällena, dels för att 

vi inte har vana av att observera, dels för att vi kan missa väsentliga tankar hos eleverna 

när inte ljudupptagningar av deras svar görs. Vår forskningsstudie är inom det 

kvalitativa fältet, vilket gör att det är våra subjektiva tolkningar av elevernas svar som 

redovisas. Vi väljer att endast besöka en klass, vilket ger ett tunnare underlag, men 
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väljer ändå att göra en fallstudie eftersom det inte finns tid att undersöka tillräckligt 

många klasser för att ha möjlighet att generalisera elevernas svar. Avslutningsvis vill vi 

klargöra att våra egna ekokritiska läsningar inte ska ses som ett facit som eleverna ska 

förhålla sig till. Vi använder oss av detta för att vara förberedda på vad eleverna kan 

uppfatta angående ekologisk hållbar utveckling.   

 

5 Resultat och analys 
I följande kapitel presenterar vi våra ekokritiska läsningar där vi har studerat 

antropocentrism, ekocentrism, antropomorfisering och bilden av barnet. Vi redovisar 

sedan elevernas tankar och reflektioner om de båda böckernas innehåll.  

 

5.1 Ekokritisk läsning av Tore och Ama räddar havet 

Under vår läsning med det antropocentristiska synsättet letade vi efter tecken där 

människan står över naturen. Det kunde till exempel ses när Tore och Ama fiskar. De 

får en kräfta på kroken och vill genast släppa tillbaka den. Här kanske författaren vill 

visa att människan bestämmer över djurens livsöden. Vem ska få leva och vem ska få 

dö? Det är människans beslut. Det antropocentriska synsättet visas även när barnen vill 

leka cirkus med kräftan och lära honom konster. Kräftan förväntas alltså underhålla 

människan. Vidare kan människans övertag gentemot djur och natur också visas när 

bottentrålarna förstör havsbottnen samtidigt som de fångar in mer fisk än vad som 

kommer att konsumeras.  

 

Vid ett tillfälle får karaktärerna i boken flaskpost när de är ute på öppet hav. De blir 

genast glada och nyfikna och reflekterar inte över att det kommer skräp flytande. Det 

kan tolkas som att om skräp gynnar människan är det något positivt, men när skräp 

förstör det människan har nytta av, till exempel fisken, är det något dåligt. I en dröm 

som Ama har vädjar havets gudinna att ”de ska försöka ta reda på vad det är som 

människorna gör för fel eftersom haven och sjöarna blir nedsmutsade” (Höglund 

2015:8). Vår tolkning av citatet är att det är människornas fel och ansvar att havet är 

nedskräpat och att vi måste börja ta hand om det för att främja en balans i naturen.  

 

I boken kan vi se att det finns en balans mellan natur och människa, vilket skapar ett 

ekocentriskt perspektiv. Barnen i boken har kunskap och förståelse om hur kräftor lever 

och att de har vissa behov som måste tillgodoses, precis som människan. Djuren och 

människorna samarbetar genom att djuren till exempel visar och lär barnen hur de vill 
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ha det i sin naturliga miljö. Tillsammans hjälps de åt att göra naturen till en renare plats. 

Ett av bokens budskap tolkas vara en vilja att inge förståelse för att människa, hav och 

djur samspelar och påverkar varandra. Det synliggörs till exempel då kräftan informerar 

om att vi måste göra havet rent annars kommer det inte finnas varken fåglar eller fiskar 

kvar i framtiden. Han använder sig av pronomenet vi, han är ett djur som känner vi-

känsla med människor.  

 

Boken innehåller bland annat talande och sjungande djur. Nilsson Skåve (2015) 

förklarar begreppet antropomorfisering som att djur och natur ges mänskliga egenskaper 

(Nilsson Skåve 2015:215). Kräftan, som har en central del i berättelsen, har många 

mänskliga egenskaper. Förutom att han har förmågan att tala kan han även klappa 

klorna, likt hur människor applåderar. Han kan även le och agerar ledare. Ett annat djur 

som också har framträdande mänskliga egenskaper är isbjörnen Isa. Förutom att hon har 

ett namn besitter hon förmågan att kunna skriva samt teoretiska kunskaper om hur 

växthuseffekten fungerar och hur den påverkar jorden och dess klimat. Det figurerar 

även en torsk som behärskar klockan. Vår tolkning av varför författaren och 

illustratören har valt att ge djuren mänskliga egenskaper är att han vill jämna ut gränsen 

mellan människa och djur så att läsaren lättare kan identifiera sig med dem. Det kan ses 

som ett försök att närma sig invecklade ämnen på ett lättsammare vis. Det kan även 

tolkas som att människan får en vidare förståelse för djuren när de tilldelas mänskliga 

tankar och egenskaper.  

 

Barnen i boken framställs som att de har kunskaper om djurens naturliga miljöer, till 

exempel genom att veta vad kräftan behöver för att kunna leva i bassängen och att 

isbjörnen behöver is för att trivas. Barnen är frågvisa eftersom de vill och behöver lära 

sig mer om orsaker och konsekvenser i naturen och om dess naturliga system. Vi ser 

likheter mellan hur barnen framställs i boken och eleverna vi besökte eftersom de visade 

samma typer av förkunskaper om ekologisk hållbar utveckling, men de saknar 

förklaringar mellan orsaker och konsekvenser i naturen, till exempel varför isarna vid 

nordpolen smälter och vad det leder till. Det kan tolkas som att författaren vet att barn 

inte har alla svar på våra miljöproblem och författaren är medveten om vilka 

förkunskaper som är vanliga i den åldersgrupp som boken riktar sig till. Den här 

elevgruppen har behov av att läraren ger dem ett visst stöd vid diskussionen om boken. 

Vi gör det genom att försöka bryta ner det komplexa ämnet i mindre delfrågor för att 

eleverna ska känna att de får möjlighet att närma sig innehållet på sin nivå. Boken 
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avslutas med att karaktärerna säger ”Vi kan fortsätta att vara havets räddare!” (Höglund 

2015:48). Det visar att de tar på sig ansvaret för att göra haven renare och att sprida 

kunskaperna om det vidare till fler människor.  

 
5.1.1 Efterföljande undervisningstillfälle  

Genom att studera bokens framsida drar eleverna slutsatsen att boken troligtvis kommer 

handla om att det är olja, gift och skräp i havet som barnen ska plocka upp. En elev gör 

associationen till Östersjön och nedskräpningen där och eleven tror därför att boken ska 

handla om Östersjön. En annan elev undrar om det ska handla om att det finns många 

hajar i havet som karaktärerna ska övervinna så att människorna kan bada där. En annan 

reflektion som uppkommer under samtalet är varför det är en kräfta med och hans 

troligtvis centrala betydelse i berättelsen. Titeln är det några elever som funderar över. 

De tycker den är otydlig och att den inte ger dem så mycket information om bokens 

handling. 

 

Under uppläsningen av boken görs en del spontana utrop av eleverna. En elev undrar 

om kräftan verkligen kan prata med karaktärerna och strax därefter säger en annan elev 

att det inte är möjligt att med roddbåt ta sig från Sverige till Nordpolen. Efter 

uppläsningen låter vi eleverna diskutera vad boken handlar om och då reflekterar flera 

elever över nedskräpningen i havet och konsekvenserna för fiskarna. De redogör för 

hela händelseförloppet, från att en människa kastar skräp i havet till att fiskarna dör, 

men eleverna kan inte relatera händelseförloppet till sin egen verklighet och hur det kan 

påverka dem. En elev har, till exempel, fångat en fisk som hade plast i magen. Eleven 

berättar att de inte kunde äta den fisken och fiskar en ny istället, utan att fundera över 

konsekvenserna av att fiska upp en fisk till. Vidare uppmärksammar eleverna att gödsel 

rinner ut i havet och att isarna vid Nordpolen smälter, men de förklarar inte hur det 

påverkar klimatet och klimatförändringarna.  

 

Nästa fråga som eleverna ska diskutera är: ”Vad tror ni att författaren vill att vi ska lära 

oss?”. Flertalet elever tror att vi ska lära oss att inte delta vid nedskräpningen av naturen 

och att vi ska vara aktsamma om havet och naturen. De poängterar även att om många 

människor slänger lite skräp var blir det till slut mycket skräp i naturen och havet. 

Vidare samtalar eleverna om djuren och hur djuren i havet drabbas av att människor inte 

återvinner eller slänger skräp i soptunnor. Eleverna visar kunskaper om hur vi bör agera 

med naturen och är medvetna om människans nedskräpning. De har många förslag på 
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varför det är så och ett exempel är att det på sommaren är fler människor som vistas i 

naturen och därför ökar nedskräpningen. De uppmärksammar även att författaren 

skriver att bensin och diesel inte är bra för miljön och de ger förslag att vi kan gå, cykla 

eller använda elbilar. Eleverna kan tolkas göra en verklighetsanknytning till dagens 

diskussioner om fördelarna med elbilar eftersom boken inte berör ämnet. Diskussionen 

om elbilar och nedskräpningen i havet ligger i tiden och kan vara något som eleverna 

har hört mycket om, men att deras kunskapsluckor kan bero på att vissa miljöproblem 

inte har debatterats så mycket.  

 

Därefter ska eleverna reflektera om djuren i verkligheten har det som djuren i boken. De 

är säkra på att djuren i verkligheten inte talar eller sjunger, men majoriteten tror att det 

finns lika mycket, eller till och med mer, skräp i havet. Vissa elever tror dock att det är 

mindre skräp i havet i verkligheten. En tolkning av elevernas olika svar kan vara att de 

blev upprörda över att djuren i boken talar, och det resulterade i att de ifrågasätter 

trovärdigheten i den övriga handlingen också. En elev uppmärksammar en bild som 

visar en koncentrerad skräphög på havets botten i mitten av en bild. Eleven är kritisk till 

detta och menar att skräp i verkligheten är mer utspritt. 

 

Avslutningsvis för en elev ett resonemang om att ju längre ifrån Sverige vi kommer, 

desto skräpigare är det i haven. Resten av klassen börjar då diskutera sina erfarenheter 

om hur haven ser ut i andra länder. De kommer fram till att det kan se olika ut beroende 

på var i världen de befinner sig, men att det även i Sverige kan se olika ut beroende på 

var de är. Diskussionen visar att eleverna uppmärksammar sin omgivning och 

reflekterar över hur den ser ut. De har rika förkunskaper om ekologisk hållbarhet men 

de saknar förmågan att föra samman sina olika kunskaper för att ha möjlighet att se 

hållbar utveckling i ett helhetsperspektiv. Eleverna upplevs ha en viss förståelse på lokal 

nivå och har möjlighet att under diskussionen vidga sitt perspektiv och inta ett nationellt 

och globalt perspektiv.  

 

5.2 Ekokritisk läsning av Plupp och havet  
Bokens antropocentristiska perspektiv synliggörs genom att staden framstår som ett hot 

mot naturen på grund av att staden framställs som stor och överhängande gentemot 

Plupp. Det syns även genom att människorna har skräpat ner naturen så att djuren 

tvingas leva i deras skräp. Plupp är inte uttalat en människa, men han har mänskliga 
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egenskaper både i utseende och handling. Det gör att han kan tolkas som en människa 

som står över naturen i olika situationer. Ett annat exempel på när människan framställs 

stå över naturen är när Plupp får skjuts av en fågel hem till fjället. Han sitter på fågelns 

rygg vilket kan tolkas som att han bestämmer över fågeln och styr den, likt hur 

människan rider på en häst.  

 

När vi studerar på vilka sätt naturen och människan är jämställda, vilket är det 

ekocentriska perspektivet, uppmärksammas att Plupp är förvånad över att han inte kan 

öppna musslan med sina två händer när fågeln kan det med endast sin näbb. Det kan 

tolkas som att Plupp anser att människans två händer är det mest användbara redskapet. 

I det här fallet gör människan bäst i att samarbeta med naturen för att hitta de 

effektivaste lösningarna. Vidare kan det ekocentriska perspektivet ta plats, när människa 

och djur samspelar i naturen, till exempel då människan ger djuren en lugn plats att ruva 

sina ägg på och hon bjuder in dem att leva i staden. Djuren å sin sida uttrycker ingen 

ovilja att dela ön med människorna så länge de respekterar djurens bo.   

 

Djur och naturfenomen får ibland mänskliga egenskaper. Det kan synliggöras genom att 

djuren har förmågan att uttrycka sig i tal, fågelhonan benämns som ”fru” och när Plupp 

säger ”nu lugnar vattnet sej” (Borg 1986:3). De här uttrycken är exempel på 

antropomorfisering eftersom det är egenskaper och förmågor som djur och natur har 

tillskrivits för att levandegöra berättelsen. Boken är skriven på ett informativt sätt och 

riktar sig till barn, därför ser vi det som att barnet framställs som okunnigt och i behov 

av utbildning.  

 
5.2.1 Efterföljande undervisningstillfälle 

Det här undervisningstillfället följer en liknande struktur som det tidigare och vi inleder 

diskussionen med att fråga vad de tror att boken kommer handla om. Flertalet elever 

tror att boken ska handla om en clown. Vad clownen ska göra är det dock delade 

meningar om. Vissa tror att han ska rädda havet precis som de gjorde i Tore och Ama 

räddar havet (2015) eller bli en vattengud. Andra tror att han ska hamna i en konflikt 

med fåglarna. Det framkommer även att eleverna har upptäckt hur liten Plupp är i 

förhållande till fåglarna och snäckorna på framsidan. Läsningen av Tore och Ama 

räddar havet (2015), som vi gjorde dagen innan, kan ha påverkat eleverna eftersom de 

gör den litteraturkopplingen redan i inledningen av den andra lektionen.  
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Vid det efterföljande samtalet inleder eleverna med att diskutera frågan om vad boken 

handlar om. Eleverna tycker inte att berättelsen har en röd tråd och att det är svårt att 

minnas alla olika händelser. Även vi upplever att eleverna visar svårigheter med att 

sammanfatta bokens handling. De ber om att få titta på alla bilder igen. Därefter kan 

eleverna till exempel berätta att Plupp är ute på ett äventyr där han möter olika hinder. 

Några elever fantiserar ihop händelser som inte har inträffat i boken, till exempel att 

Plupp samlar på saker han hittar i naturen och att han tar med sig sin samling hem. 

Elevernas tolkning är förståelig då Plupp håller något i handen på flertalet bilder och det 

kan tolkas som att han tar dem med sig. Deras svårigheter med att sammanfatta bokens 

handling kan bero på ”troll”, vilket Plupp kan tolkas vara, inte är vanliga inslag i nutida 

barnlitteratur och många tankar gick till att resonera om vad ett ”troll” är. Det kan göra 

att de får svårt att minnas handlingen eftersom de försöker reda ut Plupps identitet.  

 

Nästa fråga som eleverna reflekterar över är vad författaren vill lära oss med berättelsen. 

Elevernas spontana reaktion är att ifrågasätta om de har lärt sig något. Deras uppfattning 

ändras dock när de, efter diskussion med varandra, kommer fram till att de har lärt sig 

att människor ska vara snälla mot djuren, genom att till exempel inte störa fåglar som 

ruvar och att fågelägg kläcks på sommaren. Eleverna ger uttryck för att de redan vet en 

del om detta, men att yngre barn som läser boken skulle kunna tillägna sig kunskap av 

den. Vi är medvetna om att boken är skriven för yngre barn, men eleverna i vår 

forskningsstudie upplever inte att det är ett problem och för givande diskussioner om 

bokens innehåll. Några elever menar att de får kunskaper om att barn kan vara 

självständiga och åka på äventyr själva. De säger att de kan känna sig ”lite vuxna”, men 

då påpekar några elever att barn inte får åka bort utan att ha först ha frågat en vuxen. 

Vidare reflekterar eleverna över att det inte är bra att skräpa ner eller hälla ut olja i 

havet. 

 

Vi upplever att det under pardiskussionerna sägs mycket som inte framkommer under 

helklassamtalet. Det kan tolkas på flera sätt, men vår främsta tolkning är att eleverna vid 

helklassdiskussionerna jämför sina kunskaper med varandra och den elev som först får 

ordet blir riktlinjen för den fortsatta diskussionen. Det leder till att vissa elever kan 

uppleva att kunskapsnivån blir för låg eller för hög beroende på sina förkunskaper. 

Elevernas aktiva deltagande vid diskussionen kan bero på lärarens stöttning för att hen i 

samtalet ska kunna utmana dem i deras proximala utvecklingszon.  
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5.3 Elevernas jämförelse av böckerna 

Avslutningsvis får eleverna reflektera över likheter och skillnader mellan böckerna. 

Likheterna de hittar är att böckerna har ett havstema, behandlar nedskräpning, bygger på 

mycket fantasi och har inslag av faktatexter. De skillnader de kan hitta är att 

karaktärerna letar efter skräp och visar att detta finns i havet i den ena boken, men 

upptäcker skräp på stranden i den andra. De reflekterar även över att Plupp och havet är 

en äldre bok och att Tore och Ama räddar havet är en nyare bok, men kan inte ge något 

konkret exempel på hur de ser den skillnaden. Majoriteten av eleverna anser att Tore 

och Ama räddar havet är den bästa boken. Anledningen till det kan vara att den 

behandlar nutida problem och att handlingen är lättare att följa. Det kan även bero på att 

både text och bild innehåller fler detaljer med betydelse för berättelsen.  

 

6 Diskussion 
Syftet med vår forskningsstudie är att undersöka hur två skönlitterära böcker framställer 

ekologisk hållbar utveckling. Vi intresserar oss även för vilka aspekter av ekologisk 

hållbar utveckling som en elevgrupp uppmärksammar, samt likheter och skillnader 

mellan två valda barnlitterära verk från olika tider.   

 

Om 32 år förutspår regeringen (2017) att ett av våra största miljöhot, plasten, ska ha 

förändrat livet i havet. Det kommer då finnas mer plast än fisk i haven om människan 

fortsätter med sin ohållbara levnadsstil och inte tar ansvar för sitt skräp (regeringen 

2017). Då alla barn i Sverige har skolplikt finns det möjligheter att utbilda kommande 

generation i att leva för ett hållbart samhälle. Utbildning i hållbar utveckling är en 

förutsättning för förändring (Capra 2007; Borg 2017; Ideland 2015). Utbildning inom 

detta område är idag en del av läraruppdraget eftersom det skrivs fram i läroplanen att 

eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om förutsättningarna för en hållbar 

utveckling (Skolverket 2017:14). I vår forskningsstudie eftersträvar vi att undersöka om 

det är möjligt att undervisa elever i detta med hjälp av svenskämnet. 

 

Capra (2007) samt Dale och Newman (2005) förespråkar användningen av ett 

projektbaserat lärande när eleverna ska utveckla sina kunskaper i hållbar utveckling. Vi 

väljer i den här forskningsstudien att fokusera på texterna i böckerna och har därmed 

endast intagit ett teoretiskt perspektiv. I läraryrket kommer vi utöver den teoretiska 
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delen även ha möjlighet att utveckla vår undervisningssekvens med praktiska inslag, 

även om det kan krävas viss tidsplanering. På grund av snäv tidsram för vår studie 

begränsar vi omfattningen av lektionerna för att kunna granska de skönlitterära verken 

innan de används i undervisningen. Vi granskar den valda barnlitteraturen genom 

ekokritisk läsning inom det teoretiska fältet ekokritik.  

 

Ekokritiken fick sitt genomslag under 1990-talet (Schulz 2007:xi-xii), vilket är efter 

Plupp och havet (1986) skrevs och det gör att boken är intressant att analysera. Vi hittar 

under vår ekokritiska läsning tecken på miljöproblem i boken, vilket även eleverna gör. 

Boken kan därför anses vara före sin tid och vara en av anledningarna till att den 

fortfarande är användbar i undervisningen. Eleverna är medvetna om att det är en äldre 

bok och har till viss del förmågan att tänka hur det kunde vara under det decenniet, men 

även en viss insikt i hur kunskaperna och debatterna om ekologisk hållbar utveckling 

har utvecklats sedan dess. Trots att det är användbart att genomföra en ekokritisk 

läsning av barnlitteratur inför undervisningen anses det av vissa vara ofördelaktigt, en 

av dem är Nikolajeva (2017). Hon menar att det inte är bra att endast synliggöra 

problem eftersom det är bättre att diskutera förhållandet mellan människa och miljö i 

verkligheten. Efter genomförandet av studien ser vi fördelar med att arbeta om 

ekologisk hållbar utveckling med hjälp av barnlitteratur eftersom det skapar möjlighet 

till diskussion. Vi anser att barnlitteratur med fördel bör behandla miljöproblem 

eftersom det inte är hållbart att undvika problem och för att eleverna i tidig ålder ska bli 

medvetna om orsak och konsekvens samt att de kan ha möjlighet att påverka den 

ekologiskt hållbara utvecklingen.  

 

Vi ser poängen med vad Nikolajeva (2017) skriver, men vi väljer att följa Rhedins 

(2004:154) tankar om barnlitteraturens funktioner och att läsaren ska ha 

tolkningsföreträde och att litteraturen därför ska ge möjlighet till olika tolkningar. 

Rhedin (1992) och Widholm (2012) förklarar att barnlitteratur oftast brukar porträttera 

omvärlden så att det skapas distans mellan den och läsaren. På så vis kan 

barnlitteraturen figurera som ett tryggt filter. I vår forskningsstudie har barnlitteraturen 

problematiserat ekologisk hållbar utveckling på avstånd då den även har innehållit 

talande djur och andra overkliga faktorer. Vi väljer att genomföra våra ekokritiska 

läsningar för att undervisningen ska vara öppen för elevernas möjliga tolkningar. Vi är 
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medvetna om Nikolajevas (2017) åsikter, men vi anser att en ekokritisk läsning kan vara 

ett bra hjälpmedel om resultatet inte används som ett facit vid undervisningen.  

 

Vid våra egna ekokritiska läsningar utgår vi från fyra kategorier och varje kategori finns 

representerad i böckerna. Vi kan konstatera att det finns olika perspektiv och 

tolkningsmöjligheter som kan vara svåra att upptäcka vid första anblick men som 

genom analysen blev synliga. Något som vi reflekterar över är hur barn framställs i de 

olika böckerna. I Tore och Ama räddar havet (2015) ses barnen som kompetenta med 

en viss förkunskap medan de i Plupp och havet (1986) framställs som i behov av 

utbildning. Hedefalk (2010:8–9) menar att synen på barns aktiva deltagande i den 

hållbara utvecklingen är avgörande för hur undervisningen läggs upp. Vi kan under våra 

ekokritiska läsningar hitta en skillnad i synen på barnens kunskaper mellan böckerna 

och det kan ha betydelse för hur klassrumsdiskussionerna blir. Diskussionen om Tore 

och Ama räddar havet (2015) är livligare och eleverna upplevs mer aktiva än under 

diskussionen om Plupp och havet (1986). Vi tror att eleverna kan spegla sin tid, sin 

omgivning och sina kunskaper i boken Tore och Ama räddar havet (2015). I den boken 

är det mer fokus på människan och människans betydelse för den ekologiska hållbara 

utvecklingen, vilket vi tror är en bidragande faktor till den livliga diskussionen.  

 

Eleverna visar under diskussionerna av båda böckerna att de är medvetna om 

människans påverkan på naturen, att nedskräpning är ett problem både i böckerna och i 

verkligheten och länkar samman sina reflektioner om sin egen omgivning med sin 

tolkning av böckernas budskap. Diskussionen ger eleverna möjlighet att samtala med 

varandra utan att någon vuxen blandar sig i deras resonemang och antaganden, vilket 

Widholm (2012) menar är viktigt att barn får uppleva. Något eleverna återkommande är 

kritiska till är djurens förmåga att tala. Det gör att de ifrågasätter trovärdigheten i 

berättelserna, men kommer under diskussionen fram till att berättelsens budskap 

troligtvis stämmer överens med verkligheten. Eleverna avslutar med att konstatera att de 

båda böckerna syftar till att lära ut något. Rhedin (2004:154) skriver att böcker dels ska 

vara pedagogiska och dels skildra omvärlden. Utifrån elevernas diskussioner kan vi dra 

slutsatsen att de upplever att böckerna innehåller båda aspekterna.  

 

Slutsatserna av vår forskningsstudie är att eleverna är medvetna om att alla kan bidra 

med någonting för att främja en hållbar utveckling och att det är möjligt att med hjälp av 
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barnlitteratur undervisa i ekologisk hållbar utveckling. Skolan har i uppdrag från 

Skolverket (2017:10) att undervisningen ska utgå från ett miljöperspektiv och anpassas 

för att främja en hållbar utveckling, vilket vi anser är rimligt. Miljöperspektivet går att 

anpassa och använda i en större utsträckning än vad våra erfarenheter visar att 

verksamma lärare gör idag, men det krävs att alla arbetar tillsammans eftersom det är ett 

komplext område. Om 32 år ska det inte behöva förekomma strömmar av plast eftersom 

det ska vara toppen på botten.  

 

6.1 Vidare forskning 

Efter genomförandet av denna forskningsstudie ser vi flera möjligheter till vidare 

forskning, eftersom våra erfarenheter är att undervisningen i ekologisk hållbar 

utveckling i svenskundervisningen fortfarande är relativt begränsad. Under läsningen av 

tidigare forskning framkommer vikten av praktiska inslag i undervisningen för en 

ekologisk hållbar utveckling. Vi anser det intressant att undersöka i vilken utsträckning 

praktiska övningar påverkar elevernas kunskapsinhämtning och framtida aktiva val. För 

att dokumentera den undersökningen kan en ljudupptagning av elevernas tankar och 

reflektioner vara av betydelse.  

 

En annan ingång till vidare forskning kan vara att intervjua verksamma lärare för att 

undersöka hur och/eller om de undervisar i ekologisk hållbar utveckling med hjälp av 

andra skolämnen, till exempel svenskämnet. I kombination med lärarnas perspektiv 

skulle även valda läromedel kunna studeras och hur dessa väljer att framställa ekologisk 

hållbar utveckling, och då även genomföra en bildanalys av läromedlen.  
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Bilagor 

Bilaga A – Lektionsplanering av Tore och Ama räddar havet, Pelle 
Höglund (2015) 

 

Förutsättningar 

- Årskurs 3 

- 60 min 

- Lyssna och tala 

Förankring i kursplanens syfte 

Syfte 

”I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika 

tider [...]” (Skolverket 2017:252). 

”I mötet med olika typer av texter [...] ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt 

språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden” (Skolverket 2017:252). 

Kunskapskrav 

”Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i 

texterna och relatera detta till egna erfarenheter” (Skolverket 2017:258). 

”Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge 

kommentarer och framföra egna åsikter” (Skolverket 2017:258). 

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” 

 

”Efter avslutad lektion ska eleverna fått möjlighet att öva på att återberätta en uppläst 

text i par och i helklass”  



  
 

II 

Centralt innehåll 

”Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer” (Skolverket 2017:253).  

”Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika 

mottagare” (Skolverket 2017:253).  

”Berättande texters budskap [...] och innehåll” (Skolverket 2017:254).  

Genomförande 

Lektionen inleds med ett samtal kring bokens framsida. 

- Vad tror ni boken kommer handla om? 

- Vad ser ni på framsidan? 

Sedan läser vi boken och bilderna från den visas mot whiteboarden. 

Diskussion med hjälp av EPA-metoden. 

- Vad handlade boken om? (sammanställer svaren i en tankekarta) 

- Vad tror ni att författaren vill att vi ska lära oss? (sammanställer svaren i en 

tankekarta) 

- Tror ni att djuren i verkligheten har det på samma sätt som djuren i boken? Varför? 

(sammanställer svaren i en tankekarta) 

Material 

·         Boken Tore och Ama räddar havet. 

·         Whiteboard och projektor 
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Bilaga B – Lektionsplanering av Plupp och havet, Inga Borg (1986) 
 

Förutsättningar 

- Årskurs 3 

- 60 min  

- Lyssna och tala 

Förankring i kursplanens syfte 

Syfte 

”I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika 

tider [...]” (Skolverket 2017:252). 

”I mötet med olika typer av texter [...] ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt 

språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden” (Skolverket 2017:252). 

Kunskapskrav 

”Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i 

texterna och relatera detta till egna erfarenheter” (Skolverket 2017:258). 

”Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge 

kommentarer och framföra egna åsikter” (Skolverket 2017:258) 

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” 

 

”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 2017:253).  

”Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika 

mottagare” (Skolverket 2017:253).  

”Berättande texters budskap [...] och innehåll” (Skolverket 2017:254).  



  
 

IV 

Genomförande 

Lektionen inleds med ett samtal kring bokens framsida. 

-          Vad tror ni boken kommer handla om? 

-          Vad ser ni på framsidan? 

Sedan läser vi boken och bilderna från den visas mot whiteboarden. 

Diskussion med hjälp av EPA-metoden. 

-          Vad handlade boken om? (sammanställer svaren i en tankekarta) 

-          Vad tror ni att författaren vill att vi ska lära oss? (sammanställer svaren i en 

tankekarta) 

-         Vad ser ni för likheter mellan Tore och Ama räddar havet och Plupp och 

havet? Vad ser ni för skillnader? (sammanställer svaren i en lista) 

Material 

·         Boken Plupp och havet 

·         Whiteboard och projektor 
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Bilaga C –  Brev till vårdnadshavare 

 

Hej alla vårdnadshavare till elever i klass 3B! 

 

Vi heter Angelica Nilsson och Maria Rudolfsson och läser 

lärarprogrammet på Linnéuniversitetet. Under kommande tio veckor skriver vi 

ytterligare 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 två tillfällen under vecka 15 kommer vi att genomföra lektioner i klassen. Under 

lektionerna kommer vi att läsa de två olika bilderböcker Tore och Ama räddar havet 

samt Plupp och havet. Efter att vi har läst böckerna kommer vi att samtala om dem, och 

under tiden som Maria leder lektionen kommer Angelica att observera och anteckna. 

 

Elevernas tankar och våra anteckningar kommer endast att användas i vårt 

forskningsarbete. 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 men vår lektion är kopplad till 

kursplanen i svenska. 

 

Vid frågor får ni gärna kontakta oss via mail. 

 

Angelica: an222wb@student.lnu.se 

Maria: mr222pb@student.lnu.se 

 

Eller vår handledare 

Nina Ernst, nina.ernst@lnu.se 

 

Tack på förhand! 

Angelica & Maria 

 


