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Abstrakt 

Studiens syfte är att undersöka hur naturen framställs i Vi på Saltkråkan genom en 

kvalitativ ekokritisk litteraturanalys, samt vad elever uppmärksammar om natur i 

mötet med texten. Studien fokuserar även på att upptäcka textens didaktiska potential 

för undervisning om ekologisk hållbar utveckling. För att undersöka detta planerades 

en lektion som genomfördes i tre elevgrupper. Den ekokritiska litteraturanalysen 

utgick från tre olika kategorier; karaktären Pelle, människa och djur, samt 

naturbeskrivningar. Inom dessa kategorier applicerades ofta förekommande 

ekokritiska begrepp så som antropocentrism, biocentrism och ekocentrism. Resultatet 

från lektionen analyserades utifrån tre kategorier; natursyn, djuretik och didaktisk 

potential och elevernas föreställningsvärldar i relation till djur och natur. Här 

framkom att det skönlitterära verket har didaktiskt potential för undervisning om 

hållbarhetsfrågor, då eleverna uppmärksammade förväntade hållbarhetsaspekter. 

Studien visar att Vi på Saltkråkan har ett stort didaktiskt värde som grund till 

undervisning, både om hållbarhet och inom svenskämnet. Vår huvudsakliga insikt är 

att det är avgörande hur läraren väljer att presentera ett material för eleverna, samt att 

förstå värdet av diskussion om komplexa ämnen. 

Nyckelord 

Hållbar utveckling, Astrid Lindgren, ekokritik, natursyn, didaktisk potential, inre 

litterära föreställningsvärldar, undervisning, grundskola 

English title 

A dwelling in the furthest ocean – An ecocritical literature-study of Seacrow Island 

fortified to teaching in years 1-3 

Tack 

Till kaffet - livets dryck  
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1 Inledning  

Årets julklapp år 2018 är det återvunna plagget och det ger hopp om vart vi skulle 

kunna vara på väg, bort från konsumtion och överdriven resursförbrukning. 

Medvetenheten om vad vi tar från jorden och inte alltid ger tillbaka klättrar sig ner i 

åldrarna och det ingår i svenska skolans uppdrag att främja respekten för miljön och 

hållbar utveckling.  

Hur ska vi som lärare då göra? I denna studie intresserar vi oss för hur man kan arbeta 

med ekologisk hållbar utveckling genom läsning av skönlitteratur. Eleven behöver 

utveckla sin medvetenhet om naturen genom att skapa förståelse om vad som är 

väsentligt för ett värdigt liv och hur det kan åstadkommas, utan att dagens eller 

framtidens miljö missgynnas. Paul Tenngart (2012, 24) understryker barnlitteraturens 

betydelse och menar att den bidrar till att utveckla barnets förmåga att ”uttrycka sina 

känslor, tankar och erfarenheter”. Med andra ord kan litteratur som innehåller en god 

relation mellan människa, natur och djur ge insikter hos läsaren, vilket också är något 

som Skolverket (2018) förespråkar. I kursplanen för svenska beskrivs hur elever ska 

få större förståelse för omvärlden genom mötet med olika texter. 

Vi har i vår studie valt att arbeta med det skönlitterära verket Vi på Saltkråkan (1964) 

av Astrid Lindgren. För det första innehåller boken en stark relation mellan människa, 

natur och djur, vilket gör det intressant att undersöka vilken natursyn som skildras. 

För det andra finns möjligheten att använda det litterära verket i undervisning, då vi 

både ska undersöka verkets didaktiska potential samt elevernas olika litterära 

föreställningsvärldar i mötet med texten. 

1.1 Syfte och forskningsfrågor 
Studiens syfte är att undersöka bilden av naturen i Vi på Saltkråkan genom en 

ekokritisk analys. Vidare studeras vilka naturteman elever kan uppfatta i mötet med 

texten utifrån vad de ger uttryck för. Syftet är också att upptäcka möjlig didaktisk 

potential som kan förankras i Lgr11:s (Skolverket 2018) skrivningar om hållbar 

utveckling samt hur den korrelerar med den ekokritiska analysen. Förhoppningen är 

att studiens resultat ska kunna förankras i praktiken och vara vägledande för andra 

verksamma lärare i F-3.  
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Utifrån syftet har tre forskningsfrågor formulerats: 

 Hur framställs naturen och vilka ekokritiska aspekter kan utläsas i det 

skönlitterära verket Vi på Saltkråkan? 

 Vilka naturteman uppmärksammar elever i mötet med texten och vilken 

natursyn ger de uttryck för? 

 Vilken didaktisk potential kring hållbarhetsfrågor framträder genom den 

ekokritiska analysen och undervisningstillfället sammantaget? 

2 Bakgrund 

I följande avsnitt redogörs för tidigare forskning som är relevant för vår studie. Först 

beskrivs hållbar utveckling ur ett historiskt och ekologiskt perspektiv. Därefter 

redogörs för hur hållbar utveckling beskrivs i läroplan, samt studier om hur hållbar 

utveckling kan tillämpas i undervisningen. Slutligen redogörs för två tidigare 

ekokritiska litteraturanalyser av Astrid Lindgrens skönlitterära verk.   

2.1 Hållbar utveckling 
Brundtlandsrapporten från 1987 är på många sätt startskottet för utvecklingsarbetet 

samt det globala samarbetet för hållbar utveckling. Följande fastställdes; ”Sustainable 

development is development that meets the needs of the present without 

compromising the ability of future generations to meet their own needs” (World 

Commission in Environment and Development, 1987). Hållbar utveckling urskiljs 

genom tre ekvivalenta dimensioner; ekologisk, ekonomisk och social, och ”handlar 

om ansvar och solidaritet mellan generationer, mellan folkgrupper och nationer, 

mellan kvinnor och män” (Björneloo 2011, 12). De tre dimensionerna av hållbar 

utveckling ska värderas lika eftersom de alla bär upp våra mänskliga behov för dagens 

och nästa generation. Trots att hållbar utveckling är ett brett och komplext område 

med skilda tolkningar kommer vi i detta avsnitt behandla den ekologiska hållbara 

utvecklingen eftersom studien främst berör den.   

Fredrik Hedenus, Martin Persson och Frances Sprei (2018) förklarar att den 

ekologiska dimensionen kan delas upp i två grupper för att lättare förstå den; naturens 

assimilationsförmåga och naturens produktionsförmåga. Naturens 

assimilationsförmåga är naturens förmåga att “assimilera” miljöpåverkan, alltså 
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naturens kapacitet att omvandla föroreningar till något annat, exempelvis 

fotosyntesen. Naturens produktionsförmåga består av ekosystemstjänster och 

förnybara naturresurser. Ekosystemtjänster definieras som naturens ”direkta och 

indirekta bidrag till människors välbefinnande” (ibid, 26). Exempelvis kan det vara 

bin och andra insekters pollinering, vilket ses som försörjande ekosystemstjänster 

eller så kan det handla om reglerande processer som jordens förmåga att stabilisera 

vårt klimat. De förnybara naturresurserna är naturens förmåga att producera sådant 

som vi människor behöver, det kan exempelvis vara skogsbruk, jordbruk eller rent 

vatten. Vi människor måste tänka hållbart kring dessa naturliga processer så att vi 

lämnar jorden i ett tillräckligt bra tillstånd för att även nästkommande generation ska 

kunna få ett varaktigt och hållbart liv.  

2.1.1 Hållbar utveckling enligt läroplanen 

Hållbar utveckling är ett begrepp som förekommer i Läroplan för grundskolan samt 

förskoleklassen och fritidshemmet (2018). Eleverna ska få möjlighet att ta del av 

undervisning som behandlar miljö och hållbarhetsfrågor för att utveckla ett 

miljömedvetet förhållningssätt. Läroplanen (Skolverket 2018, 4) beskriver fyra 

väsentliga perspektiv som är viktiga för elever att ha förståelse för. Det första är det 

historiska perspektivet som kretsar kring medvetenheten till vår nutid, dåtid och 

framtid. Det andra är miljöperspektivet som handlar om vårt förhållningssätt och 

ansvarstagande för omvärlden. Det tredje är det internationella perspektivet vilket 

behandlar den globala kontexten för vår verklighet samt världens mångfald. Det 

fjärde är det etiska perspektivet där skolan vill möjliggöra för elever att skapa sig 

förståelse genom frågor för att kunna ta egna ställningstaganden. 

2.1.2 Hållbar utveckling i undervisning 

Fritjof Capra (2007) visar i Sustaining living, ecological literacy, and the breath of 

life hur eleven kan utbildas till en hållbart tänkande människa; ”it is important to us 

that the children not only understand ecology, but also experience it in nature” (ibid, 

17). Elevens förståelse för naturens olika system och dess relation till samhället är av 

betydelse. I artikeln beskrivs varierande lärandeaktiviteter där eleverna lär sig om 

naturen och dess olika system genom teori och upplevelser. Ett exempel som beskrivs 

är ”From contents to patterns” (ibid 13), som innebär att relation, mönster och kontext 

hör samman. För att förstå ett visst mönster som blir återkommande eller en viss 
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kontext, är litteratur en möjlig ingång. Vidare menar Capra (2007) att den 

grundläggande betydelsen av hållbar utveckling är tydlig när det gäller att påminna 

oss om det ansvar vi har gentemot våra barn och barnbarn, men att det saknas tydliga 

förklaringsmodeller till hur vi förverkligar det. ”We need curricula that teach our 

children these fundamental facts of life” (Capra 2007, 13). 

Många lärare upplever hållbar utveckling som ett komplext begrepp som är svårt att 

konkret integrera i undervisningen, då det har olika betydelse i olika kontexter. Inger 

Björneloo (2007) har skrivit en avhandling om utsagor från verksamma lärare i 

grundskola och förskola som redogör för sina val av undervisningsinnehåll och 

arbetssätt som verkar för hållbar utveckling. Hon har intervjuat olika lärare i olika 

årskurser och ämnen för att få en bredare översikt. En aspekt som hon belyser är hur 

elever ska skapa sig förståelse kring relationen mellan sitt eget liv och människors liv 

innan deras egen livstid. En lärare berättar att hen fångar upp detta genom att ta med 

eleverna till en forntidsby där de får klä sig i kläder från förr, äta mat som folk åt förr 

i tiden samt känna och se olika verktyg och föremål som forntidsmänniskorna använt. 

På så sätt växer elevernas medvetenhet kring samband i historien och hur eleven själv 

är förbunden med forntidsmänniskan. Det vill säga, eleven ser konkret hur något som 

har inträffat i historien påverkar nutiden och kan då inse hur deras handlingar kommer 

påverka framtiden. 

En annan synvinkel på att använda hållbar utveckling i undervisningen är att försöka 

få eleverna att se helheten i att jordens ekosystem och livscykler alla är en del i livets 

stora cirkel. I Björneloos (2007) avhandling beskriver en lärare vikten av att ta med 

eleverna ut i skogen. Genom att bygga upp en relation till denna plats känner också 

eleverna medkänsla och en vilja att bevara den i sitt naturliga skick samt se vilken 

betydelse den har i det stora hela. Den intervjuade läraren menar att hens undervisning 

syftar till att eleverna ska inse att den jord vi har är den enda och den är något som vi 

ska vara rädda om. En ytterligare inställning som lärarna i avhandlingen förespråkar 

är återvinning och återbruk. Flertalet vittnar om en växande miljömedvetenhet inom 

verksamheten, exempelvis genom att spara på papper genom att skriva på baksidan 

om man gör fel eller att göra eleverna medvetna om sitt matsvinn och försöka 

minimera det.  
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2.2 Ekokritiska litteraturanalyser  
Det finns en hel del ekokritiska studier av barnlitteratur och dessutom mycket 

forskning om Astrid Lindgrens författarskap, varav har vi valt två relevanta artiklar 

som kombinerar just Lindgrens verk och ekokritik. 

Åsa Nilsson Skåve (2015) har ekokritiskt granskat romanen Ronja rövardotter från 

år 1981. Hon har studerat sambandet mellan människa, djur och natur, samt 

kategoriserat bokens innehåll utifrån; antropocentrism (människan i centrum) och 

ekocentrism (naturen i centrum). Hon har också undersökt hur antropomorfisering 

(att mänskliggöra djuret) och zoomorfisering (att animalisera människan) gestaltas i 

berättelsen. Det Skåve kommer fram till är att Ronja Rövardotter är ett skönlitterärt 

verk som har många olika dimensioner av natur. Människan skildras som 

antropocentrisk, när Ronja benämner skogen som sin skog. Likväl uppfattas 

människan som ekocentrisk, vilket sker när Ronja lägger märke till att allt som finns 

i skogen är och känns levande.  

Pia Maria Ahlbäcks (2010) studie av Vi på Saltkråkan fokuserar främst på 

väderförändringar och hur det anspelar på karaktärernas känslor. Det centrala i 

artikeln är den ekokritiska analysen som bland annat beskriver karaktärernas 

känslomässiga relation till platsen Saltkråkan och hur vädret hotar deras idyll. 

Ahlbäck menar att karaktärerna på olika vis mänskliggör ön och etablerar känslor till 

den. Hon beskriver karaktärerna genom ekokritiska begrepp, exempelvis ”Pelles 

levda biocentriska hållning” (ibid, 7). Hon belyser också skillnaden mellan Karlberg 

och öborna. Karlberg ser bara öns byggnadspotential, då han endast bryr sig om 

ekonomi och utsikt. Öborna vill däremot ha kvar ön i sin befintliga form. Hon 

uttrycker de mörka sidorna av naturmiljön, där kontrasterna mellan idyll och katastrof 

blir tydliga. Det vill säga; när det regnar, störtregnar det, när det åskar, verkar 

apokalypsen nära förestående och när solen skiner, känns det ända in i själen. Artikeln 

är i hög grad relevant för vår studie då den granskar det litterära verk som denna 

uppsats behandlar. Vi förhåller oss till artikeln men vi har en annan ingång samt tillför 

en didaktisk dimension som inte Ahlbäcks studie inkluderar. Vårt fokus ligger på 

relationen mellan människa, djur och natur samt verkets didaktiska potential och 

kommer inte reflektera vidare kring vädrets betydelse i berättelsen. 
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3 Teori 

Nedan presenteras de teoretiska utgångspunkter som studien grundas på. Först 

beskrivs ekokritik eftersom det är det forskningsfält som vår kvalitativa 

litteraturanalys utgår ifrån. Den andra teoretiska utgångspunkten som behandlas är 

didaktisk potential och slutligen förklaras litterära föreställningsvärldar som den 

didaktiska tillämpningen utgår ifrån.  

3.1 Ekokritik 

Tyst vår av Rachel Carson är många gånger erkänd som startskottet för den 

ekokritiska strömningen. Hon beskriver tydligt och med stark emotion människans 

påverkan på natur och djur, i dess negativa mening. Idag är ekokritik etablerat som 

ett eget fält och kan benämnas som ”... en ekologiskt orienterad litteraturteori som till 

stor del kretsar kring denna för vår tid så viktiga frågeställning” (Schulz 2007, xi). 

Relationen och samspelet mellan människa och natur står i fokus för teorin och hur 

det skrivna språket, civilisationen och naturen står i relation till varandra. I Ecocritism 

gör Greg Garrard (2012) en genomlysning av forskningsfältet genom att utgå från ett 

antal troper som ofta återkommer när naturen skildras skönlitterärt. 

De troper som har relevans för vår studie är pastoral och animals. Pastoralen delas in 

i tre olika områden, den relevanta för studien är det klassiskt pastorala. Det klassiskt 

pastorala kännetecknas av tre olika inriktningar; elegi, idyll och utopi. I elegin riktas 

fokus bakåt i tiden med en känsla av nostalgi. I idyllen skildras nuet som ses som ett 

firande eller en förskönande beskrivning. I utopin riktas fokus mot en hoppfull framtid 

som är fylld av befrielser. Det som sammanför dessa är användandet av naturen som 

position eller reflektion av mänskliga belägenheter, utan att egentligen ha naturen i 

sig som intresse och istället människans uppfattning av den. 

Vidare innefattar animals relationen mellan djur och människa, och dess komplexitet. 

Garrard (2012) understryker att det inte är förmågan att förstå orsak, utan förmågan 

att känna smärta som utgör rätten till ett moraliskt övervägande. Han menar 

”Uniqueness is not unique” (ibid, 149) och vidare att differentieringen mellan arter är 

något som evolutionen skapar och inte människan. Människans förmåga att särskilja 

arter och dess betydelse är det som automatiskt leder till att människan många gånger 

sätter sig själv över andra arter. Ett begrepp som ofta förknippas med denna trop är 
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antropomorfism, vilket innebär att människan projicerar mänskliga känslor eller 

djupare tankar på djur.  

3.1.1 Natursyn 

Håkan Gulliksson och Ulf Holmgren (2018) beskriver tre olika natursyner; 

antropocentrism, biocentrism och ekocentrism. I den antropocentriska natursynen står 

människan i främsta rummet och är på många vis avskild från naturen. En variant på 

denna inställning är att människan är skapad av en gud som hans avbild och på så sätt 

skulle denne ha en rättfärdigad makt att råda över naturen. Djur ses med denna 

natursyn som lägre ställda varelser som saknar en högre form av tankeliv. Däremot 

är en problematisk aspekt att människan är den enda art som har moralisk kapacitet 

och trots detta väljer att handla omoraliskt mot dem som saknar detta. Margaretha 

Ullström (2012) behandlar också dessa natursyner och klargör att det 

antropocentriska synsättet på naturen har varit mer framträdande i ett historiskt 

perspektiv.  

Vidare förklarar Gulliksson och Holmgren (2018) den biocentriska natursynen. Ur 

detta perspektiv har naturen en substantiell roll där egenvärdet hos allt liv står i 

centrum. Sverker Sörlin (1991) beskriver att biocentriker inte särskiljer olika livs 

egenvärde utan att djur och människor ses som likvärdiga varelser. Det förekommer 

dock undantag. Gullikson och Holmgren (2018) exemplifierar det faktum att det finns 

djurarter som måste döda för sin överlevnad, till exempel lejon och tigrar. Människan 

har istället gjort ett val, hon har valt en livsstil och förbehåller sig rätten till den. De 

skriver; ”...människan har faktiskt ett val och faller därigenom, i någon mån, utanför 

ekologins lagar och intar – hur man än resonerar – ändå en särställning bland det 

levande” (ibid, 187). 

Likvärdigheten mellan djur och människa gör att djuretik blir en intresseväckande 

aspekt i vår studie. Hedenus, Persson och Sprei (2018) förklarar djuretik som ett 

synsätt där även djur tilldelas en moralisk ställning. Varelser som kan tänka och känna 

ska också ha rättigheter. Djuretik innebär att djur har samma förmåga att känna som 

människan, därför är djurets lidande ekvivalent med människans. Hedenus, Persson 

och Sprei (2018, 71) har citerat 1700-talsfilosofen Jeremy Bentham: ”Frågan är inte, 

Kan de tänka?, Inte heller Kan de tala?, utan Kan de lida?”  
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Den ekocentriska natursynen utmärks av att jorden och de ekosystem som innefattas 

har ett egenvärde i sig. Fokus läggs på grupper och olika helheter istället för på 

enskilda individer. Jorden är vår kropp och vi är alla dess beståndsdelar. Varje del är 

nödvändig för att “kroppen” skall överleva, som så i ett enda stort ekosystem 

(Gulliksson & Holmgren 2018). 

3.2 Didaktisk potential 
De senaste åren har begreppet didaktisk potential förekommit i flertalet 

examensarbeten på lärarutbildningar runt om i landet.  Ofta förblir begreppet 

odefinierat och används som om läsaren ska ha en underliggande självklar förståelse 

för det. Malin Alkestrand (2016) har i sin avhandling resonerat om hur olika författare 

har använt och definierat begreppet. Didaktisk potential beskrivs konkret som den 

potential exempelvis ett litterärt verk har att användas i ett didaktiskt sammanhang. 

Alkestrands teoretiska förståelse grundar sig i Kathleen McCormicks (1994) 

litteratursyn som beskrivs i The culture of reading the teaching of English. Den 

innebär sammanfattat att både texten och läsaren bidrar till läsprocessen, att läsarens 

förutsättningar och författarens intentioner från varsitt håll påverkar hur texten tolkas. 

Alkestrand menar att läsaren måste gå i dialog med texten för att den ska kunna nå 

sin fulla didaktiska potential, annars finns risken att texten förblir en oförbrukad 

möjlighet.  

Denna syn på didaktisk potential är användbar i undersökningen av hur litterär text 

kan användas i ett specifikt undervisningssammanhang, i detta fall kopplat till lärande 

om hållbarhet. Vi valt att konkretisera begreppet så att det korrelerar med vår studies 

inriktning. Det är av stort värde att använda sig av barnlitteratur i didaktiska 

sammanhang och är också något som betonas i kursplanen i svenska ”genom 

undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man 

formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter” (Skolverket 2018, 257). Även 

Tenngart (2012) betonar litteraturläsningens potential och menar att den kan leda till 

insikter och förändring av ideologier och tankemönster, ”Och genom att tolka och 

förstå litterära karaktärers inre tillstånd övar man sig i att tolka även verkliga 

människors inre tillstånd.” (Tenngart 2012, 32). 
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Begreppet didaktisk potential tolkas i denna studie som något som läraren upptäcker 

i ett material, här i ett skönlitterärt verk. Materialets innehåll ska stämma överens med 

valt syfte ur Lgr11, läraren ska ha en målbild av hur texten kan användas i 

undervisning. Materialet ska också anpassas till den tänkta elevgruppen, vilka 

förkunskaper, kunskapsnivåer och referensramar de har. Läraren ger i sin bearbetning 

litteraturen ett didaktiskt värde, genom att se vilka möjligheter och vilka 

frågeställningar litteraturen kan skapa. Verket ska också kunna öppna upp för 

reflektion både kring läsförståelse och ämneskunskap, i detta fall hållbar utveckling. 

Eleven ska få möjlighet att reflektera och relatera till litterära karaktärer och dess 

dilemman. För att få syn på den didaktiska potentialen undersöks elevernas respons 

genom analys av hur deras föreställningsvärldar med fokus på natur och djur i verket 

utvecklas. Nedan förklaras litterära föreställningsvärldar ytterligare.  

3.3 Litterära föreställningsvärldar 
För att förklara hur eleven uppfattar naturteman och hållbarhetsaspekter inom 

litteratur är Judith Langers (2017) förklaringsmodell om inre föreställningsvärldar ett 

behjälpligt verktyg för både lärare och elev. Langer (2017) har forskat kring hur barn 

utvecklar sitt lärande genom litteratur. Hon menar att litterärt tänkande bör vara en 

självklar del i utbildning på ett generellt plan. Hon understryker att sättet eleven läser 

en text är lika viktigt som vilken text de läser. Inom Langers forskning är litterära 

föreställningsvärldar ett centralt begrepp. En föreställningsvärld är läsarens 

uppfattning av texten i det sammanhang läsaren befinner sig i vid lästillfället. Den är 

ständigt föränderlig och den utvecklas fortlöpande under läsningens gång.  

Langer (2017, 37–43) har konstruerat fem olika faser som ingår i byggandet av 

föreställningsvärldar. Dessa faser är flytande, de är inte kronologiska och läsaren kan 

skifta mellan dessa utan inbördes ordning och läsaren genomgår inte alltid alla faser, 

ibland bara en enda. Fas 1: att vara utanför och kliva in i en föreställningsvärld innebär 

att läsaren genom sina första intryck försöker bilda sig en uppfattning om berättelsen 

utifrån egna erfarenheter och kunskap. Fas 2: Att vara i och röra sig genom en 

föreställningsvärld är en fördjupning av den första fasen. Där ifrågasätter läsaren olika 

aspekter i texten för att skapa sig en fördjupad uppfattning och bemöta de intryck som 

texten innehar med sin egen uppfattning. Fas 3: Att stiga ut och ta det man vet under 

omprövning innebär att läsaren använder och reflekterar över textens budskap och 
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sätter in det i sin egen kontext. Fas 4: Att stiga ut ur och objektifiera upplevelsen 

innebär ytterligare en analysdimension. Där tar läsaren distans från sin 

föreställningsvärld och objektifierar den. Här finns utrymme för att begrunda 

författarens hantverk och sätta sig in i författarens tankeprocess. Här får läsaren även 

en kritisk roll och inte bara en reflekterande. Fas 5: Att gå ut ur en föreställningsvärld 

och röra sig vidare är den avslutande fasen och den förekommer mer sällan än de 

övriga faserna. I den sista fasen blir läsaren redo att förflytta sig till en annan 

föreställningsvärld, läsaren har fått ut de möjliga insikter som finns och är redo att gå 

vidare. För att synliggöra elevens möte med texten är denna förklaringsmodell 

användbar i vår studie då vi vill begrunda elevens reception av litteratur ur olika 

perspektiv.  

4 Material och metod 

Följande avsnitt presenterar, motiverar och problematiserar material och metod. 

Inledningsvis presenteras vårt material Vi på Saltkråkan. Därefter motiveras urvalet 

av material, både valet av skönlitterärt verk och vilket stycke som behandlas under 

lektionstillfället. Sedan beskrivs ekokritisk analys som metod. Därefter presenteras 

genomförandet av den didaktiska tillämpningen, samt hur denna kommer att 

analyseras. Avslutningsvis redogörs de forskningsetiska principer vi har tagit hänsyn 

till i vårt möte med elever samt material- och metodkritik.   

4.1 Vi på Saltkråkan 
Vi på Saltkråkan av Astrid Lindgren (1964) skildrar familjen Melkersons första 

sommar på ön Saltkråkan och deras återkommande besök till denna plats under nästan 

ett år. På ön möter familjen flertalet olika karaktärer, bland annat Tjorven, Båtsman, 

Nisse, Stina och Söderman. Pelle, den yngsta sonen i familjen, förälskar sig fort i den 

idylliska omgivningen på Saltkråkan. Skärgårdsmiljön ger Pelle utrymme för det han 

värderar, djur, natur och utforskandet av nya spännande platser.  

4.1.1 Urval 

Vi på Saltkråkan valdes för att den är ett tydligt exempel på en skildring där relationen 

mellan människa, djur och natur står i fokus. Vidare innehåller verket flertalet viktiga 

ekokritiska aspekter och därav är Vi på Saltkråkan väl lämpad för denna typ av studie. 
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Vi har valt att fokusera på relationen mellan människa, djur och natur samt lagt en 

viss tyngdpunkt på karaktären Pelle, vilket vi ser som en lämplig avgränsning för att 

kunna pröva vid ett lektionstillfälle. Ett kortare stycke ur kapitlet ”Det konstiga med 

somrar är att de går så fort över” har valts ut till lektionen för elever i årskurs 2. 

Stycket återspeglar en stor del av Pelles karaktär och skapar möjlighet för eleverna 

att upptäcka ekokritiska aspekter. Förhållandet mellan människa och djur gestaltas 

tydligt och etiska dilemman är närvarande. Detta stycke ger goda möjligheter till 

fördjupade samtal med eleverna och har alltså, menar vi, en viktig didaktisk potential. 

4.1.2 Ekokritisk analys  

Den kvalitativa ekokritiska analysen tar avstamp i natursynerna; antropocentrism, 

biocentrism, och ekocentrism, samt djuretik och Garrards resonemang om troperna 

pastoral och animal. Det skönlitterära verket Vi på Saltkråkan läses i sin helhet där 

textens innehåll analyseras utifrån tre huvudkategorier; karaktären Pelle, människa 

och djur samt naturbeskrivningar. Den ekokritiska analysen ligger till grund för 

utformandet av undervisningen.  

4.2 Undervisningstillfälle/didaktisk tillämpning 
Lektionen är anpassad till årkurs 2 och prövas i tre klasser i Kronoberg och Kalmar 

län under höstterminen 2018. De klasser som valts har tidigare varit VFU-platser för 

oss studenter. Under fältstudien är samtliga tre studenter delaktiga, både för att stötta 

elever i diskussioner samt ansvara för ljudinspelning och fotografering av tankekarta. 

Lektionen passar att genomföra i helklass och beräknas vara ca 45–60 minuter.  

4.2.1 Tillvägagångssätt och insamlingsmetod 

En mer ingående och detaljerad lektionsplanering återfinnes i bilaga 1. Lektionen 

fokuserar kring att utveckla elevens uppfattning om en karaktär genom att se den 

personen ur olika perspektiv. Först visar läraren en bild på en pojke som sitter i 

flytväst och kramar en kanin med vatten i bakgrunden (se bilaga 3). Läraren ställer 

frågor (se bilaga 1) till eleverna där de får spekulera om vem denne pojke kan vara. 

Efter den inledande diskussionen delas eleverna in i par som tillsammans ska besvara 

liknande frågor som den inledande diskussionen, fast här skriva ner sina tankar med 

stödord på en stencil. Därefter får varje par berätta sina tankar och läraren antecknar 

elevernas stödord i en gemensam tankekarta på en whiteboard med en svart penna. 
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Därefter avslöjar läraren vem denna karaktär är, att han heter Pelle och är en karaktär 

ur Astrid Lindgrens Vi på Saltkråkan. Läraren berättar om Pelle och hans 

sammanhang i berättelsen. Därefter läser läraren ett kort stycke ur kapitlet Det 

konstiga med somrar är att de går så fort över i boken där Pelles relation till djur 

tydliggörs, stycket avslutas med ett etiskt dilemma.  

Läraren leder sedan ett textsamtal om det hen precis har läst. Textsamtalet är 

strukturerat kring det etiska dilemmat. Läraren ställer ledande frågor om Pelles 

bekymmer. Exempel på dessa frågor finnes i bilaga 1. Textsamtalet dokumenteras 

med hjälp av inspelning som sedan transkriberas. Detta för att inte avbryta elevernas 

tankar för att anteckna allt de säger. Läraren dokumenterar trots inspelningen 

elevernas tankar genom att addera ord till tankekartan, denna gång med en grön 

penna. Tankekartan är ett verktyg både till läraren för att strukturera upp samtalet 

samt till de läskunniga eleverna att strukturera upp sina tankar. Efter textsamtalet får 

eleverna se den del av tv-serien Vi på Saltkråkan som avslöjar hur dilemmat kommer 

till sin lösning i filmform (på svt-arkiv). Läraren avslutar lektionen med en diskussion 

om hur deras bild av pojken på bilden har förändrats och skriver ner elevernas insikter 

i tankekartan med en röd penna. Anledningen att tankekartan skrivs med tre olika 

pennor är att eleverna tydligt ska se hur deras tankar förändras under tiden som deras 

uppfattning av Pelle utvecklas.  

4.2.2 Didaktisk analysmetod 

Lektionen genomförs vid tre tillfällen i tre olika klasser. De delar av lektionen som 

spelas in är textsamtalet som sker efter det lästa stycket samt det efterföljande samtalet 

som sker efter filmen. Dessa delar kommer transkriberas och bearbetas utifrån 

kategorierna; natursyn och djuretik. Vi kommer då analysera elevernas skilda eller 

enade uppfattningar och ställningstaganden om natur och djur. I analysen kommer vi 

också applicera ekokritiska begrepp.  

Förutom det som beskrivs ovan analyseras också stencilen i relation till de 

uppfattningar och ställningstaganden som eleven har. Här undersöks vilka 

föreställningar om djur och natur som kommer till uttryck. Analysen utgår från 

Langers (2017) fem faser i byggandet av föreställningsvärldar. Till sist kommer 
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analyserna av texten och av undervisningen att sättas i relation till didaktisk potential 

och hållbarhet. 

4.2.3 Etiska överväganden 

Studien innefattar bland annat textsamtal och ljudinspelningar där information 

kommer att transkriberas och analyseras. Det är i viktigt att vara medveten om de 

tillvägagångssätt som bör tillämpas för att utföra uppgiften professionellt och etiskt 

korrekt.  

Vetenskapsrådet (2002) har utformat fyra forskningsetiska principer som vi förhåller 

oss till när vi använder material från lektionstillfället. Den första principen är 

informationskravet, som innebär att under ett forskningsprojekt måste de parter som 

blir berörda, alltså lärare, elever och deras vårdnadshavare bli informerade.  Den 

andra principen är samtyckeskravet, vilket innebär att eleverna har rätt till att själva 

bestämma över sitt deltagande. Detta krav innebär ytterligare att omyndiga individer 

(elever) i sin tur måste få tillåtelse av sin vårdnadshavare att delta. Den tredje 

principen är konfidentialitetskravet och det innebär att de personer som är involverade 

(elever och deras vårdnadshavare) i undersökningen ska kunna vara säkra på att 

informationen som erhålls skyddas så att inte icke-auktoriserade personer kan ta del 

av informationen. Den sista principen är nyttjandekravet som innebär att enbart 

forskningsändamål får vara destination för det material som framkommer ur 

undersökningen. Genom att informera vårdnadshavare via klass-blogg och veckobrev 

på förhand så förhåller vi oss till dessa fyra principer. Vårdnadshavarna blir 

informerade att om de inte vill att deras barn ska delta får de kontakta läraren och 

eleverna informeras på förhand av läraren och läraren betonar att det är en frivillig 

aktivitet. I informationen vårdnadshavarna erhåller, står det även att materialet endast 

kommer användas i forskningssyfte för Linnéuniversitetet samt att materialet inte 

kommer avslöja några individuella detaljer om eleven.  

4.3 Metodkritik 
Vi på Saltkråkan och Astrid Lindgrens övriga skönlitterära verk innehåller en mängd 

dimensioner som kan analyseras med olika metoder. Vi på Saltkråkan valdes då vi 

genom vår förkunskap visste en del om vilka teman och karaktärer som fanns i boken. 

Verket passar också en studie om hållbar utveckling och barnlitteratur. Det finns idag 



19(38) 

 

ett stort utbud av nyare barnböcker som behandlar ämnet mer konkret och som också 

hade kunnat användas. Det är dock intressant att analysera ett verk som vid första 

anblick inte har en uppenbar koppling till hållbar utveckling, samt att författaren 

förmodligen inte hade ekokritiska intentioner. Vi har valt att främst fokusera på Pelles 

karaktär i ett enda stycke i vår didaktiska tillämpning och som en del i den ekokritiska 

litteraturstudien. Det finns för- och nackdelar, men att endast fokusera på en karaktär 

ger både ett begränsat resultat men även ett fördjupat sådant. I litteraturanalysen 

valdes dock två ytterligare aspekter – Djur och människa och naturbeskrivningar, då 

vi fann fler intressanta delar som var relevanta för vårt syfte.  

Vi har valt att utforma den didaktiska tillämpningen som ett textsamtal, för att 

synliggöra elevers respons i behandling av en berättelse. För att kunna förklara 

elevernas tankeprocesser appliceras Langers förklaringsmodell för inre 

föreställningsvärldar. Vi är väl medvetna om att denna metod är en av många för att 

angripa både hållbar utveckling och Vi på Saltkråkan i sig.   

5 Analys/resultat 

I följande avsnitt presenteras först resultat och analys av den kvalitativa ekokritiska 

textanalysen. Dessa är uppdelade i tre kategorier: karaktären Pelle, människa och djur, 

samt naturbeskrivningar. Därefter beskrivs resultat och analys av den didaktiska 

tillämpningen, även denna är uppdelad i olika kategorier: natursyn, djuretik, elevernas 

inre föreställningsvärld, samt didaktisk potential.  

5.1 Ekokritisk litteraturanalys av Vi på Saltkråkan 

5.1.1 Karaktären Pelle  

Pelle uppvisar genom Vi på Saltkråkan (Lindgren 1964) en stor kärlek till allt liv 

omkring honom. Den första beskrivning av honom kommer från hans far Melker och 

lyder: ”Ty han älskade alla slags djur, allt som levde och rörde sig, flög eller kröp 

under himlens fäste, alla fåglar och fiskar och fyrfotingar. ’Små trevliga små djur’ 

kallade han dem allesammans, och dit räknade han också grodor och getingar, 

gräshoppor och skalbaggar och andra småkryp” (ibid, 9). Pelle känner med allt liv, 

alla levande varelser har en moralisk mening och ingen ska behöva lida. ”Låt bli mina 
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getingar, pappa! Dom vill väl också bo i Snickaregården, kan du väl förstå. Precis 

som vi!” (ibid, 317). Pelle värdesätter allt liv och har många gånger en biocentriskt 

natursyn som till och från pendlar mot ett antropocentriskt synsätt. I detta citat påvisas 

en mer antropocentrisk natursyn då han ser vilda getingar som hans egna, till viss del 

för att de har valt att bosätta sig i hans mänskliga hem. Pelle säger det dock med värme 

och med inga anspelningar på att utnyttja det faktum att det är ”hans getingar”.  

Pelle kan ses som tämligen lillgammal och hans moraliska kompass är stor för hans 

unga ålder och Melker blir flertalet gånger orolig för sin son; ”Men så var det Pelle, 

hur skulle det gå för honom? […] Detta ständiga bekymmer för att någon människa 

eller någon katt eller någon hund eller någon geting inte var tillräckligt lycklig, hur 

skulle han orka med i längden?” (ibid, 150). Pelles karaktär växer genom sina 

erfarenheter och möten med olika människor, djur och etiska dilemman. I det näst 

sista kapitlet uttrycker han sig; ”Jag börjar tro att Moses är sin egen” (ibid, 305). 

Djuren är nu sina egna och detta genomsyras av ett biocentriskt synsätt. I slutet får 

Pelle äntligen en egen valp, hans högsta önskan har gått i uppfyllelse; ”Det skulle vara 

ett vansinne att sova, när man kunde ligga vaken och vara så tvärsigenom ända ner i 

tårna lycksalig veta att det där mjuka, varma, som han hade intill sig, var Jumjum, 

hans egen valp, tänk att man kunde få vara så hemskt förskräckligt lycklig!” (ibid, 

314). Även fast han tydligt visar att djur och människor har lika värde så framgår det 

här ändå märkbart att hunden är mer värdefull än exempelvis hans getingar. Han 

påvisar en oförenlighet mellan biocentrism och antropocentrism, då han värdesätter 

liv lika men att hans längtan efter ett eget djur värderas högre när allt kommer 

omkring. Hans beteende motsvarar hur hans karaktär initialt upplevs och när han får 

en egen hund märks det tydligt att han ändå bara är ett barn.  

5.1.2 Människa och djur 

Det starkaste bandet mellan människa och djur utöver Pelles relationer är allas 

relation till Båtsman och hans relation till människor. Därför har vi valt att fokusera 

denna kategori kring hans karaktär. Redan i inledningen av berättelsen presenteras 

Båtsman som en tydlig karaktär med en speciell aura. Melker beskriver hunden som 

en ”kolossal bjässe” och Malin uttrycker sig första gången de kom till Saltkråkan; 

”Vilket djur förresten! […] jag började tro att alla varelser på den här ön var av samma 

slag och skyhögt överlägsna oss små stackare från stan.” (ibid, 20). Melker och 
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Malins natursyn på Båtsman är i detta fall antropocentrisk, trots att de höjer honom 

till skyarna så finns det ändå en tydlig skillnad mellan djur och människa. Vidare 

påvisar Johan också på ett antropocentriskt synsätt gentemot Båtsman. Han 

ifrågasätter huruvida Båtsman kan resonera som en människa eller inte. Johan ser 

endast Båtsman som vilken hund som helst som bara gör som människor vill att han 

ska göra. Men Teddy och Freddy, som har känt Båtsman hela hans liv försäkrar Johan 

om att; ”Båtsman kunde tänka och känna som en människa. Fast bättre” (ibid, 48). 

Teddy och Freddy tilldelar här Båtsman en moralisk ställning, de ser inte honom som 

underställd människan, utan likvärdig, vilket sammankopplas med djuretik.  

Alla på ön har någon slags relation till Båtsman, men den starkaste relationen har han 

med Tjorven. Genomgripande i berättelsen är att Tjorven vid flertalet tillfällen 

uttrycker att Båtsman är hennes; ”Båtsman var hennes egen hund, ingen hade 

rättigheter att dra iväg med honom ut på sjön.” (ibid, 53). Denna typ av påstående kan 

ses som antropocentriskt då Tjorven markerar sitt ägande av honom och hon vill inte 

att Båtsman ska vara med någon annan. Tjorven ser sig däremot aldrig som 

överlägsen Båtsman, de är lika mycket värda i hennes ögon. Hon uttalar aldrig sig om 

vad Båtsman ska göra, han är hennes bästa vän, därav kan deras relation också tolkas 

som biocentrisk. Det är också tydligt i berättelsen att Tjorven och Båtsman har en 

ömsesidig relation och vid flertalet tillfällen ger författaren Båtsman en egen röst som 

att han talar direkt till Tjorven via sina tankar ”Lilla humla varför frågar du inte mej 

först?” (ibid, 163). Att ge djur mänskliga attribut så som tankar och känslor är ett 

exempel på antropomorfism, något som ibland kan understryka likvärdigheten mellan 

människa och djur, vilket stämmer överens med Garrards (2012) beskrivning. 

5.1.3 Naturbeskrivningar 

Naturen och miljön skildras i Vi på Saltkråkan, inte bara som bakgrund till berättelsen 

utan karaktärerna förskönar och idealiserar omgivningen vid flera tillfällen. Första 

gången Melker ser sin sommarö uttrycker han sig på följande sätt; ”Förstår ni att det 

är vackert? Förstår ni att ni är lyckliga som får bo mitt i det här hela sommaren?” 

(ibid, 7). Ön får även en egen röst vid ett tillfälle när Malin känner att ön talar till 

henne, vilket hon skriver ner i sin dagbok; ”Malin, Malin, var har du varit så länge? 

Den här ön har legat och väntat på dig ...” (ibid, 17). Genom hela berättelsen är det 

påtaglig att familjen Melkersson ser på Saltkråkan som deras paradis på jorden. 
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Saltkråkan blir som deras fristad, den börjar som en nästintill obeskrivlig sommarö 

och slutar som ett kärleksfullt hem. När familjen kommer tillbaka för att fira jul på 

ön; ”Men de kunde se Snickargården bland snöiga äppelträd, det rök ur skorstenen, 

och Melker fick tårar i ögonen. “Det känns i alla fall som att komma hem”, sa han.” 

(ibid). Här har Melkers relation till ön utvecklats till att det är deras hem. Genom hela 

berättelsen sker en dialog mellan familjen Melkersson, Saltkråkan och Snickargården 

och det blir tydligt att relationen är ömsesidig. Saltkråkan ses som en helhet då allt på 

ön samlever och är beroende av vartannat. Naturbeskrivningarna lägger fokus på 

helheter istället för enskilda, alla beståndsdelar behövs för att Saltkråkan ska finnas, 

därav kan detta tolkas som ekocentriskt.  

Saltkråkan framställs som en idyll och skillnaden mellan stadsbor och Saltkråkans 

egna öbor förekommer, Märta säger exempelvis i början av boken till Tjorven; ”Det 

där är stadsbor, förstår du, Tjorven, och dom behöver nog hålla sig i spiskroken, skulle 

jag tro.” (ibid, 39). Öborna ser vid många tillfällen stadsborna som ett ”visst” sorts 

folk, där deras fördomar skiner igenom.  

Omgivningen förskönas ofta och beskrivs med förstärkande ord. Naturen runt 

omkring dem är vacker och trots att miljön är så föränderlig och inget är bestående är 

omgivningen en stor del av deras trygga punkt. Malin förtydligar detta ofta; ”Solen 

och vattnet och de lena sommarvindarna, den goda varma hårda klippan som hon låg 

på, blomdoften som kom svepande […]” (ibid, 133). Det är inte enbart förskönande 

beskrivningar av familjen Melkerson utan när de reser hem till Stockholm funderar 

även Tjorven; ”Nej, inte var sommaren slut bara för att Melkersson lämnade ön. Där 

kom varma septemberdagar med humlesurr och fjärilsfladder, där kom oktoberdagar 

stilla och klara som kristall […]” (ibid, 188). Det pastorala synsättet förtydligas och 

synliggörs i detta stycke (Garrard 2012). Alla karaktärer som bor på Saltkråkan 

erkänner dess idylliska betydelse; den ideala platsen på jorden. Pelle uttrycker sig i 

slutet när Snickargården äntligen är deras, ”[…] tänk att de hade en nu, en som var 

deras! Ja … ja … ja! Det hade de! En boning ytterst i havet.” (ibid, 358). 
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5.2 Didaktisk analys och resultat 

5.2.1 Natursyn 

Eleverna påvisade i samtalen om berättelsen skilda syner på naturen under de tre 

lektionstillfällena. I samtliga tre klasser var reaktionerna många gånger blandade och 

eleverna uttryckte åsikter som kan anknytas till de tre olika natursynerna, 

antropocentrism, biocentrism och ekocentrism. Läraren ställde frågan: ”Vems skog 

är det?” till alla klasser utifrån det litterära stycket om Pelle, Jocke, hönorna och 

räven. Endast i klass A förekom den antropocentriska natursynen då två elever 

uttryckte sig på följande vis: ”Man måste väl ha mark?” och ”Den som är ägare får 

bestämma vem som får skjuta i skogen”. Eleverna ser i detta fall skogen som 

människans egendom, där människans makt står över övrigt liv. Människan är den 

avgörande faktorn som påverkar och styr hur skogen och dess djurliv ska samverka.  

Vid samma fråga i samtliga klasser förekom såväl biocentriska och ekocentriska 

åsikter hos eleverna. I klass A uttrycker en elev ”det är ingens skog” varpå en annan 

säger ”det är allas”. Eleverna visar här på en biocentrisk miljösyn då alla har en 

likvärdig roll i ägandet av skogen. Eleverna tänker att skogen tillhör både djur och 

människor och att ingen har rätten att bestämma över den andre. Vidare i klass C 

menar en elev att det är djurens skog och säger: ”för vi har ändå en massa saker vi 

kan bygga och dom behöver ju gräva massa hus och sånt”. Det biocentriska synsättet 

blir tydligt, då eleven likställer människa med djur. Eleven menar att de har lika rätt 

till boplats, däremot skiljer eleven på områden som människan och djuren gör anspråk 

på. Livet i sig är likvärdigt men eleven särskiljer vilka naturliga livsmiljöer djur och 

människor har. 

Ekocentriska åsikter förekom när läraren ställde frågan ”är det djurens skog eller 

människans skog?”. Eleverna svarar: ”Det är ingens skog, det är jordens skog”, ”Den 

är allas”, ”Jorden äger allt”. Det är tydligt att eleverna här ser jorden som en helhet 

och att allt liv är i beroendeställning, precis som i ett ekosystem. Eleverna ser jorden 

som högst upp i hierarkin, till skillnad från biocentrism där människor och djur står 

överst.  Detta synsätt förstärker en elev genom följande citat: ”Jorden har rätt att leva 

... Om inte jorden har rätt att leva, då lever ju inte vi“. 
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5.2.2 Djuretik 

I samtliga klasser förekom åsikter som kan kopplas samman med djuretik. Eleverna 

hade flertalet uppfattningar om hur djuren kunde tänkas ha känt, de applicerade 

moraliska värden på både räven, hönorna och Jockes situation. Eleverna diskuterade 

vid flertalet tillfällen de olika djurens rätt att leva. Läraren ställde exempelvis frågan, 

”Vem är det som bestämmer vem som ska dö? Eller, varför ska räven dö?” En elev 

uttryckte som svar, ”Varför ska räven inte dö?” medan en annan sa ”Jag tycker ingen 

ska dö!” Eleven som anser att räven ska dö ser det som en självklarhet att räven ska 

straffas för det den har gjort och det den kan göra, medan den andre eleven som ansåg 

att ingen skulle dö, uttryckte sig i protest under en het diskussion kring dilemmat om 

att skjuta räven eller inte.  

I samtliga tre klasser förekom diskussioner där vissa elever stod fast vid Pelles 

ursprungliga ståndpunkt, att räven måste skjutas och andra elever istället rättfärdigade 

rävens beteende. En elev uttryckte att det är bättre att döda en räv istället för att räven 

ska döda tjugo hönor. En annan elev tyckte att räven skulle skjutas och när läraren 

frågade ”har inte räven också rätt att leva?” svarade eleven ”eh jo men, det är elakt 

att den äter upp andra, eh andra och skadar djuren och så”. Det blir tydligt att eleverna 

ovan vid detta tillfälle inte kunde sätta sig in i rävens perspektiv. Tre elever 

sympatiserade tydligt med räven när de uttryckte sig; ”Tänk om du skulle vara räven, 

du vill ju bara ha mat”, ”Om, räven äter upp hönorna, de förtjänar inte att dö, då 

förtjänar inte räven att dö, för han vill ju bara leva, alla djur gör ju så på vintern.” och 

”Eh.. Jaa, alla djur har rätt att leva och rävens sätt är ju att käka kött för att den inte, 

den kan inte äta gräs, för då dör den.” Eleverna tycks här värdesätta djurens liv lika 

mycket och förklarar rävens sätt att agera mer som ”naturens gång” istället för onda 

handlingar.  

5.2.3 Didaktisk potential och elevernas föreställningsvärldar i relation till 

djur och natur  

Utifrån vår syn på didaktisk potential är stycket om Pelle samt den didaktiska 

tillämpningen väl fungerande, då både det tilltänkta syftet och kunskapskravet utifrån 

Lgr11 behandlades. Eleverna visade på förståelse och tog emot texten väl. Deras 

förkunskaper var tillräckliga och den valda texten skapade möjligheter till vidare 

tankar för reflektion och diskussion om naturen och Pelle. Med hjälp av ledande 
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frågor från lärare utvecklades elevernas tankegångar ytterligare. Då de först relaterade 

till sig själva för att sedan utveckla sina tankar till deras omvärld. För att synliggöra 

didaktisk potential användes Langers (2017) faser för att förklara hur eleverna 

förflyttades mellan dessa inom sin egen föreställningsvärld. 

Nedan redovisas elevcitat, dessa har kategoriserats utifrån Langers faser, de som 

kunde identifieras var fas 1–4. När eleverna såg bilden på Pelle inleddes fas 1, då fick 

de sitt första intryck av Pelle. När eleverna sedan fyllde i stencilen dokumenterades 

detta intryck. De vanligaste förekommande svaren på del ett var: kaninen, båten, 

kramas, gissar ålder och havet. På del två var de mest förekommande svaren: gissar 

ålder, åka båt, gosa med kanin, gissa namn. Efter att eleverna fyllt i stencilen och 

diskuterat dess innehåll i helklass fick de höra ett stycke om Pelle. De fick då 

ytterligare information om Pelle, information som kan tänkas hjälpa eleverna att 

utvidga sina individuella föreställningsvärldar. Nedan presenteras citat från den 

inledande diskussionen när en elev fortfarande befann sig inom fas 1.  Läraren frågar; 

”Vad handlade det om?” eleven svarade; ”historien handlade om att skjuta räven” 

varpå läraren utvecklar; ”varför skulle de skjuta räven?” Eleven svarar då; ”för att den 

åt hönor och för att han blev rädd för att han skulle äta upp hans kanin”. Eleven 

befinner sig i fas 1 därför att dennes uppfattning endast stämmer överens med det som 

står i texten. Eleven drar inga egna slutsatser och förhåller sig sakligt till den 

information som har getts.  

Vissa av eleverna håller sig kvar i fas 1 lite längre medan andra påvisar att de har 

börjat röra sig mer och mer genom de litterära föreställningsvärldarna, alltså mot fas 

2. Inom fas 2 utvecklas föreställningsvärlden, då eleven fördjupar sin uppfattning och 

bemöter intryck på nya sätt. De applicerar också underförstådda känslor och tankar 

som Pelle kan ha, exempelvis att några elever antog att Pelle var orolig eller nervös 

fast att det inte hade uttryckts i texten. En elev förklarade att Pelle blev rädd för att 

han tänkte att räven skulle dö. Ytterligare en elev uttryckte sig på följande vis; ”han 

vill ju inte att räven ska dö för han blir ju jätterädd, han tänker säkert att om han hade 

varit räven så skulle ju han bli jätterädd och då skulle han, han vill ju att räven också 

ska få leva för han vill ju inte... Han tycker ju att alla ska leva”.  
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Under samtalen visade flertalet elever på djupare reflektion samt att de kunde sätta in 

textens budskap i sin egen kontext, de förflyttade sig till fas 3. De gjorde flertalet 

reflektioner till egna erfarenheter om hur det är att själv bry sig om ett djur. De 

relaterade till Pelle och visade på en förståelse för hans känslor, samt kunde relatera 

till händelsen. En elev uttrycker sig, ”jag gjorde det en gång för att räven hade kommit 

hem till oss och den hade typ…. vi har byggt en egen kaninbur, där kaninen kan gå in 

och då så hade han tagit sönder dörren och räven hade kommit in men kaninen hade 

liksom klättrat upp... vi har liksom byggt en slags trappa upp så han kan vara där och 

där kom inte räven in.” Här visar eleven tydligt på egna reflektioner, det finns tydliga 

kopplingar mellan text och egen erfarenhet. På liknande sätt uttrycker sig en annan 

elev, ”min kanin, den har ju dött, och om jag hade sett en räv och om den hade varit 

nära och ätit min kanin, då hade jag bara stängt in kaninen på något sånt sätt i sin 

bur”.  

När läraren sedan frågar; ”Vad skulle ni göra med räven?” Svarar två elever, “jag 

skulle bett pappa att skjuta den.” och ”eh... jag skulle faktiskt inte skjuta den, jag 

skulle faktiskt bara satt dit en skitstor dörr, så att jag knappt kan öppna den.” Dessa 

elever visar på att de befinner sig inom fas 4. De kritiserar här hur berättelsen 

utvecklas och kommer på egna förslag till vad som hade kunnat hända. De reflekterar 

inte bara över berättelsen, utan utvecklar den. Bland annat tänkte en elev att det räckte 

med att skrämma räven genom att skjuta upp i luften, en annan ville bygga elstängsel 

runt kaninen och en tredje ville ta in kaninen i sin säng för att skydda den från räven. 

6 Diskussion 

6.1 Ekokritisk litteraturanalys 
Resultatet av den ekokritiska litteraturanalysen visade att Vi på Saltkråkan innehåller 

flertalet viktiga ekokritiska aspekter som är intressanta för vidare diskussion. Studiens 

resultat visar på karaktärernas skiftande natursyn och ett tydligt exempel är Pelle. I 

berättelsen förändras hans karaktär och hans moraliska ställning. Vid första anblick 

så tolkade vi Pelles karaktär som biocentrisk precis så som Ahlbäck (2010) anser. I 

vidare analys förändrades vår syn och vi började förstå hans komplexa kluvenhet. Vi 

har tolkat Pelle först och främst biocentriskt, då han värdesätter och känner med allt 
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liv. Stundtals framträder dock hans längtan efter ett eget husdjur och hans biocentriska 

natursyn hamnar då i bakgrunden. Exempel på detta är hans avundsjuka gentemot 

Tjorvens och Båtsmans relation och tillfället när han får en egen hund och därigenom 

nästintill glömmer bort “sina getingar”. Pelles obeskrivliga glädje att äntligen få en 

egen hund överskuggar hans känslor för hans getingar som han tidigare så innerligt 

skyddat. Detta överensstämmer med Skåves (2015) tolkning av Ronja, då denna 

karaktär kan ses som samtidigt antropocentrisk och biocentrisk. Karaktärernas 

natursyner skiftar beroende på kontext och det stämmer överens med hur människor 

ändrar inställning även i verkliga livet.  

Vidare visar resultatet som berör naturbeskrivningar att naturen förskönas och miljön 

framställs som idyllisk (Garrard 2012). Det är tydligt att det är karaktärernas 

uppfattning av miljön som beskrivs och naturbeskrivningarna förändras beroende på 

karaktärens känslostämning. Fortsättningsvis menar Ahlbäck (2010) att karaktärerna 

skapar känslomässiga band till Saltkråkan. Men utifrån vår analys menar vi att det 

känslomässiga bandet är ömsesidigt, då Malin vid ett tillfälle tänker att ön talar direkt 

till henne. Det är också vår uppfattning att läsaren genom naturbeskrivningarna kan 

knyta ett eget känslomässigt band till ön då miljön ständigt förskönas.  

6.2 Didaktisk potential och didaktisk tillämpning 
Utifrån vad den ekokritiska litteraturanalysen och den didaktiska tillämpningen 

resulterade i, fann vi att den har en väldigt god didaktisk potential. Litteraturen 

innehåller många delar som kan användas i undervisning. Vi anpassade materialet till 

denna elevgrupp, samt årskurs och det valda stycket var väl genomtänkt för att öppna 

upp för reflektion om ekologisk hållbarhet. När eleverna diskuterade och reflekterade 

över det etiska dilemmat i texten, gick de i dialog med texten, som Alkestrand (2016) 

menar är en förutsättning för att nå didaktisk potential. Litteraturen innehar en god 

potential för att utveckla elevernas tankeprocesser och resultatet påvisade både 

emotionell och kognitiv utveckling (Tenngart 2012). Utifrån vår tillämpning av 

didaktisk potential förhöll vi oss till Lgr 11: syfte, centralt innehåll och kunskapskrav 

när vi utformade lektionen. Därav blev lektionen gynnsam likväl för elevens 

kunskapsutveckling, som för resultatet av vår studie.  
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Resultatet från den didaktiska tillämpningen nådde upp till våra förväntningar. Vi 

anser att resultatet har god potential att vidare diskuteras. Genom lektionen ville vi att 

eleverna skulle utveckla sin miljömedvetenhet. Utifrån läroplanens fyra väsentliga 

perspektiv på hållbar utveckling (2018) anser vi att lektionen har behandlat det etiska 

perspektivet på ett bra sätt. Hållbar utveckling i relation till etik och moral behandlas 

när eleverna får uttrycka och dela åsikter med varandra och på så vis ta egna 

ställningstaganden. Detta blir tydligt då eleverna stundtals argumenterade emot 

varandra både i grupp och par om vad de tycker är rätt och fel. Ett exempel är när 

eleverna diskuterade frågan om vems skog det är.  Eleverna diskuterade hierarkier 

och inbördes system i skogen så som näringskedjor och årstidsväxlingar. Resultatet 

stärker tanken om att eleven måste förstå naturens system, samt hur de hänger ihop 

med samhället för att utveckla sitt hållbara tänkande (Capras 2007). Björneloos 

(2007) tankar stämmer överens med Capras, då hon menar att allt liv är i beroende av 

varandra, elever ska skapa förståelse för sambandet mellan jordens olika ekosystem 

och hur allt hänger ihop. I den didaktiska tillämpningen ville vi rikta fokus mot 

relationen mellan människa och djur. I detta fall relationen mellan Pelle och räven. 

Eleverna ville inledningsvis i diskussionen att räven skulle skjutas som konsekvens 

för sitt handlande. Flera elever ifrågasatte denna åsikt och hade flertalet moraliska 

invändningar. Därav utvecklades diskussionen till att räven också har rätt att leva.  

Av resultatet framgår att elevernas inre föreställningsvärldar utvecklades fortlöpande. 

De tankar som synliggjordes knöt an till hållbarhetsaspekter. Läraren 

problematiserade litteraturen med stöd av textsamtalet och ställde frågor som 

utmanande elevernas tankebanor. Med hjälp av Langers (2017) förklaringsmodell så 

kunde elevernas tankar kartläggas när de förflyttade sig inom fyra av Langers fem 

faser. Ett exempel är när en elev först ansåg att räven skulle skjutas, vilket just då 

stämde överens med det som berättelsen angav. Läraren problematiserade varför 

räven skulle dö och då kunde eleverna applicera situationen på sin egen erfarenhet. 

Därefter utvecklades samtalet till att räven också har rätt att leva, då förflyttades 

eleverna inom sin föreställningsvärld (från fas 1–3) och utvecklade sin förmåga att 

tänka utifrån olika perspektiv. Ytterligare ett exempel där elevernas hållbara tankar 

synliggjordes, i form av ekocentrism, var när de uttryckte; ”det är jordens skog”, 

vilket inträffade i samtliga klasser. 
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6.3 Slutligen…  
Den ekokritiska litteraturanalysen har utvecklat vårt sätt att läsa litteratur. I detta verk 

har vi upptäckt åtskilliga möjliga perspektiv på den ekologiska hållbara utvecklingen. 

Vår inriktning att uppmärksamma människans relation till djur och natur, gjorde att 

vi upptäckte den didaktiska potentialen i berättelsen. Utifrån de nyfunna kunskaperna 

inom ekokritik kunde vi utforma en lektion som ledde till att elever, likväl vi, kunde 

utveckla miljömedvetenhet, samt ifrågasätta tidigare synsätt. Den ekokritiska 

litteraturanalysen korrelerar gynnsamt med den didaktiska tillämpningen, då vi anser 

denna studie som framgångsrik. Vi ser goda möjligheter att arbeta på detta sätt med 

barnlitteratur som har hållbarhetsteman inom svenskundervisningen och att i fortsatta 

studier utforska ytterligare texter och arbetsmetoder.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Lektionsplanering 

Lektionsplanering – Textsamtal om Pelle i ”Vi på Saltkråkan”. 

Förutsättningar 
Lektionen är i svenska och är anpassad till årskurs 2. Den beräknas vara ca 45-60 

minuter och det är att föredra att fler än en pedagog är delaktig 

Förankring i kursplanens syfte och kunskapskrav 
Lektionsinnehållet kan förankras i följande ur kursplanens syfte: 

 Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa.. 

 I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande 

ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna 

identiteten och sin förståelse för omvärlden. 

Följande förmåga ges under lektionstillfället möjlighet att utvecklas: 

 Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften 

Följande kunskapskrav för årskurs 3 kommer behandlas under lektionen:  

 Föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och 

relatera detta till egna erfarenheter 

Konkretisering av målen för eleven 
Efter lektionen ska du kunna: 

 Förstå hur en text förändras ju mer man tänker på den 

 Förstå att alla kan ha olika förståelse om en berättelse 

 Berätta vad du tycker om texten 

Under lektionen ska du träna på: 

 Diskutera både i grupp och par utifrån en bild 

Centralt innehåll 
Följande centralt innehåll för årskurs 1-3 kommer under lektionen behandlas: 

 Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer 

Detta gör eleverna genom sitt deltagande i diskussioner samt att de diskuterar med 

en klasskamrat i par.  

 Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande 

text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt 

litterära personbeskrivningar. 

Detta behandlas i textsamtalet när eleverna diskuterar kring det etiska dilemmat 

samt kring Pelles karaktär.  

 Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer 

”Vi på Saltkråkan” är skriven av Astrid Lindgren som är en välkänd svensk 

barnboksförfattare som eleverna bör känna till.  

Genomförande  
Förberedelser: 

 Skriva ut stencil 

 Leta fram filmstycke 

Material: 

 Stencil (se bilaga 2) 

 Whiteboard och whiteboardpennor 

 Projektor för att visa bild 
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Lektionsplanering: 

Lektionen inleds med att läraren visar ett foto på en pojke som sitter i flytväst och 

kramar en kanin med vatten i bakgrunden (se bilaga 3). Läraren ställer frågor till 

klassen. Exempel på frågor: 

 Vad händer på bilden? 

 Vem är pojken? 

 Var bor han? 

 Hur gammal är han? 

 Hur tror ni att han är som kompis? 

 Vad tror du han gjort innan bilden tagits?  

Denna inledande diskussion antas ta ca 5 minuter.  

Därefter ska eleverna i par diskutera kring pojken på bilden och skriva ner några 

stödord på en stencil som delas ut. Denna diskussion beräknas till ca 5-7 minuter. 

Därefter för läraren en gemensam diskussion och skriver ner vad de olika paren har 

kommit fram till i en tankekarta på whiteboarden med en svart penna. Därefter 

berättar läraren att pojken på bilden heter Pelle och han är en av huvudkaraktärerna 

i tv-serien senare romanen ”Vi på Saltkråkan” skriven av Astrid Lindgren. Läraren 

berättar om Pelle och hans sammanhang i berättelsen. Därefter läser läraren ett kort 

stycke ur boken där Pelles relation till djur tydliggörs, stycket avslutas med ett 

etiskt dilemma. Läraren leder sedan ett textsamtal kring det hen precis har läst. 

Textsamtalet är strukturerat kring det etiska dilemmat. Frågor som kan ställas är:  

 Vilka handlar det om? Hur är de personerna?  

 Vad hände i berättelsen? Varför blev det som det blev?  

 Hur ska de göra för att lösa dilemmat tror ni? Vad kommer hända härnäst? 

 Hur hade du gjort om du varit i Pelles skor? 

 Vad tror du är viktigast för Pelle? 

Elevernas tankar dokumenteras genom att komplettera tankekartan på 

whiteboarden med en grön penna. Efter textsamtalet får eleverna se den del av ”Vi 

på Saltkråkan” som avslöjar hur dilemmat kommer till sin lösning i filmform (på 

svt-arkiv). Läraren avslutar lektionen med en diskussion om hur deras bild av 

pojken på bilden har förändrats och skriver ner elevernas insikter i tankekartan med 

en röd penna. 

Bedömning 
Eleven bedöms formativt under hela lektionen utifrån sitt deltagande i diskussioner 

och när de arbetar i par med en annan elev. Det eleverna skriver på stencilen är inte 

av stor betydelse utan det är samtalets innehåll som är av vikt.  
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Bilaga 2 - stencil 

 

 

Beskriv vad som händer på bilden. Var tror ni bilden är tagen? Vad gör 

de på bilden? Vart är han påväg?  

 

 

 

 

 

 

 

Vem är pojken? Vad tycker han om att göra?  Skriv ner några ord om hur 

ni tror att han är. 
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Bilaga 3 – Bild på Pelle med kanin 

 

 

 

Bilaga 4 - Det upplästa segmentet ur boken 

s. 194 

“Pelle hade inte tid att hälsa på någon mer än Båtsman. Sen gnodde han iväg över 

isen bort till bryggan så fort benen bar honom, och med samma fart gick det hela 

bygatan utefter. Tjorven kunde inte hänga med. Hon ropade argt på honom men han 

stannade inte, och hon såg den dansande tofsen på hans mössa försvinna i skymningen 

långt framför henne. Fats hon visste var hon skulle hitta honom.  

 Jocke, lilla Jocke, ser du att jag har kommit till dig nu?  

Pelle satt med sin kanin i famnen när Tjorven kom in i Janssons lagård. Det var skumt 

så hon knappt såg honom, men hon hörde hur han småpratade med kaninen nästan 

som om Jocke hade varit en människa. “ 

s. 198- 202 
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“Över huvud taget var det underbart att vara Pelle under dessa vinterdagar på 

Saltkråkan. Malin såg honom gå omkring och skina av lycka, och en kväll när de var 

ensamma i köket frågade hon vad det var som var så roligt. Pelle kröp ihop i 

kökssoffan och funderade ett slag. Och sedan berättade han för Malin vad som var 

roligt.  

 Till exempel..., sa han. Komma ut om morgnarna när det var nysnö och hjälpa 

till att skotta väg till brunnen och till vedboden. Se spår av olika fåglar i snön. 

Ha julkärvar uppsatta i äppelträden åt alla sparvar och domherrar och 

talgoxar. Ha en julgran som man själv hade varit med om att hämta i skogen. 

Komma hem till Snickargården i skymningen, när man hade varit ute och åkt 

skidor, och stampa av sig snön i farstun och komma in och se hur det brann i 

köksspisen och hur fint det var i köket med alla ljusen. Vakna på morgonen 

medan det ännu var mörkt vid att pappa eldade i kakelugnen. Ligga kvar i 

sängen och se hur det lyste bakom kakelugnsluckorna. Gå över vinden om 

kvällen och vara lite rädd för mörkret, men bara lite! Åka sparkstötting på 

isen ända fram till ångbåtsrännan och vara lite rädd då också. Sitta i köket 

och prata med Malin precis som nu och äta kanelbullar och dricka mjölk och 

inte vara rädd alls. Ja, och så sitta i kalvkätten i Janssons lagård och prata med 

Jocke, det var nästan det allra roligaste.  

 Men har du hört att räven tog en höna för Jansson i natt igen? Frågade han 

Malin.  

Den där räven var Pelle rädd för. Två kvällar i rad hade han tagit höns för Jansson, 

och den som tog höns kunde också ta kaniner, det var en fasans tanke. Överallt smög 

räven omkring. Det var förstås han som hade ätit upp Tjorvens julgröt också, fastän 

hon trodde det var tomten. Vad trodde Malin, undrade Pelle.  

 Kanske räven och kanske tomten, sa Malin.  

Pelle låg länge vaken den kvällen och ängslades för sin kanin. Visserligen hade han 

Jocke i en kalvkätte, men rävar var illsluga, vem visst hur de bar sig åt när de var 

hungriga och ville in till höns och kaninen? Rävar skulle skjutas, tänkte Pelle. Så 

blodtörstig var han aldrig annars, men nu låg han där i sängen och såg för sig hur 

räven lämnade sitt gryt borta i kohagen och smög iväg över snön mot Janssons lagård. 
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Pelle började svettas där han låg, och han sov oroligt hela natten. Nästa morgon mötte 

han händelsevis Björn som kom från skogen med en nyskjuten hare. Pelle blundade 

för att slippa se... Stackars lilla hare, varför sköt inte Björn den där dumma räven 

istället? Farbror Jansson skulle nog bli glad om han gjorde det. Det trodde Björn 

också, när han fick höra hur det förhöll sig.  

 Den rävrackarn ska vi väl kunna knäppa. Du kan hälsa Jansson att jag ska 

försöka nu i natt.  

 Hur dags ska vi komma, frågade Pelle ivrigt.  

 Vi, sa Björn. Du ska inte komma alls. Du ska ligga i din säng och sova.  

 Det ska jag visst inte, sa Pelle.  

Han sa det inte till Björn utan till Jocke en liten stund senare, för det utmärkta med 

Jocke var att han inte kom med några invändningar.  

 Bli inte rädd om du hör att det smäller i natt, sa Pelle.  

 För jag är hos dig, det kan du vara säker på.  

Och det var han också. Men hur nära var det inte att han hade svikit sitt löfte till Jocke! 

Hur fick han inte ligga där och klippa med ögonen för att hålla sig vaken tills Johan 

och Nicklas hade somnat! Och hur fick han inte smyga för att ta sig ut köksvägen... 

med pappa och Malin sittande framför brasan i vardagsrummet och med dörren till 

köket öppen. Det var ett under att de inte hörde honom. Och sedan... komma ut i natt 

och månsken och springa längs snöiga vägar alldeles ensam. Komma fram till en 

mörk lagård som inte alls var sådär hemtrevlig som den brukade vara. Smyga in tyst 

och vara rädd för att Björn skulle märka det, ja, vara ganska rädd och treva sig fram 

till Jocke.  

 Åh, lilla Jocke, ser du att jag kom i alla fall!  

En lagård om natten är en märkvärdig plats. Där är tyst, korna sover, men man hör 

ljud. Då och då klirrar det till i ett bindsäll när en ko rör sig lite. Då och då skrockar 

en höna förskrämt som om hon drömde om räven. Då och då hör man Björn mackla 

med sitt gevär och vissla tyst borta vid sin glugg. Månen lyser genom fönstret, det 

blir en väg av månsken över golvet, och där kommer lagårdskatten tassande. Men 

strax är han uppslukad av mörkret igen och man ser bara hans gula ögon lysa. Stackars 
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alla lagårdsråttor som är ute i natt! Och stackars Jocke, om inte Pelle vore där och 

kunde skydda honom för räven! Han trycker Jocke intill sig och njuter av att känna 

hur len och varm han är. Och han undrar hur länge det ska dröja. Kanske är det nu, 

just nu, som räven lämnar sitt gryt och smyger över snön mot Janssons lagård? I varje 

fall är det nu, just nu, som Melker kommer för att stoppa om sina pojkar. Han hittar i 

Pelles säng ingen Pelle men ett pappersark med ett budskap, skrivet i stora 

tryckbokstäver: 

JAG ÄR UTTE OCH SKUTER REVAR ÅT JANSSON.  

Melker tog pappret med sig ner till Malin.  

 Vad säger du om det här? Får Pelle vara utte och skuta revar åt Jansson mitt 

i natten?  

 Nej det får han verkligen inte, försäkrade Malin med eftertryck. 

Man blir sömnig av att sitta i en kalvkätte med en varm kanin i famnen. Pelle är på 

väg att somna, men plötsligt rycker han till. Han hör hur Björn osäkrar sitt gevär, han 

ser honom i månskenet borta vid gluggen, ser hur han lyfter geväret och lägger an. 

Nu... nu kommer räven där ute i gläntan, och nu ska han dö, han hans liv är slut han 

ska aldrig mer komma tillbaka till sitt gryt i kohagen – och det är Pelle som har ordnat 

den saken!  
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