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Abstrakt 

Med utgångspunkt i en ökning av så kallad klimatångest bland barn, är denna studies 

syfte är att undersöka och analysera ekologiska frågeställningar inom barnlitteratur 

och läromedel för mellanstadieelever för att se hur försöken att skapa ekologiskt med-

vetna medborgare görs, hur ansvaret mellan barn och vuxna behandlas, hur det håll-

bara samspelet mellan natur och mänsklighet problematiseras och hur hotet om un-

dergång skildras och hanteras. Analysen genomförs med hjälp av en kvalitativ texta-

nalys av de skönlitterära verken Kometen kommer av Tove Jansson och Slutet av Mats 

Strandberg, samt av fyra läromedel i SO- och NO-ämnen ur serien Utkik. 

 Resultatet visar att texterna tar upp hållbarhetsfrågor mestadels ur ett männi-

skocentrerat perspektiv, men där människan samtidigt skuldbeläggs för klimatkrisen 

och där barnen åläggs ansvaret för att lösa den. Balansgången mellan att aktivera bar-

nen och utbilda dem i hållbarhet utan att orsaka klimatångest visar sig vara svår att 

hantera. Skönlitteraturen gör det via skildringar om undergång, och läromedlen ge-

nom att uttryckligen beskriva hotet. En medvetenhet om vilket material som väljs ut 

och varför är ett nödvändigt didaktiskt förhållningssätt.  

Engelsk titel 

The Eve of Destruction! 

Sustainability, ecophobia and the threat of impending doom in literature and text-

books for grades 4–6 in Swedish schools. 

Nyckelord 
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visning, Tove Jansson, Mats Strandberg, skönlitteratur, läromedel, undergång. 

Tack 

Tack till våra familjer, våra kollegor i handledningsgruppen, vår handledare och det 

eminenta universitetsbiblioteket. 

  



 

Innehållsförteckning 

1 Inledning 1 

1.1 Syfte och frågeställningar 2 

2 Forskningsbakgrund 2 

2.1 Ekokritisk teori 2 

2.2 Undervisning för hållbar utveckling 3 

2.3 Det KRAV-märkta barnet 5 

2.4 Klimatångest 6 

2.5 Tidigare analyser av Kometen kommer 7 

3 Metod och material 7 

3.1 Kvalitativ textanalys 8 

3.2 Skönlitteratur 8 

3.3 Läromedel 9 

4 Analys och resultat 10 

4.1 Hållbarhetsfrågor och människans samspel med miljön 10 

4.1.1 Skönlitteratur 10 

4.1.2 Läromedel 14 

4.2 Människans skuld och ansvar 15 

4.2.1 Skönlitteratur 16 

4.2.2 Läromedel 16 

4.3 Hot om undergång och hantering av ångest 18 

4.3.1 Skönlitteratur 18 

4.3.2 Läromedel 19 

4.4 Slutsats 20 

4.4.1 Hållbarhetsfrågor och människans relation till miljön 20 

4.4.2 Läromedlens ekologiska frågeställningar, skuldbeläggning och 

styrning av agerande i miljöfrågor 21 

4.4.3 Ansvar och hantering av ångest i relation till klimathot 22 

5 Diskussion 22 

6 Referenser 25 

6.1 Källmaterial 25 

6.2 Referenslista 25 

 



 

1(26) 

 

1 Inledning 

Vår planet är under stor påfrestning av mänsklig aktivitet. Forskare har enats om att 

en global uppvärmning sker snabbt, och att det kommer ha extrema konsekvenser 

som till exempel översvämningar och torka. Den annalkande katastrofen uttrycks ofta 

som en klimatkris. Denna kris påverkan på barn och elever aktualiseras i och med 

högstadieeleven och aktivisten Greta Thunbergs skolstrejk för klimatet utanför Riks-

dagshuset i Stockholm som inleddes sommaren 2018, och genom hennes fortsatta 

arbete för att uppmärksamma samhället om krisen. Hon menar att medan vuxna inte 

agerar, tänker barn mer och mer på jordens framtid och hållbarhet (Larsson 2018). 

Resultatet kan bli en känsla av så kallad klimatångest – ett nytt begrepp som beskriver 

den ångest människor kan känna inför klimatkrisen.  

 Eftersom Greta Thunberg fortfarande är en skolelev visar hennes reaktioner 

och uttalanden att skolan måste bli medveten och kunna hantera denna klimatångest. 

I styrdokumenten framställs vikten av att elever ska bli ekologiskt medvetna medbor-

gare. Det definieras där som att förstå naturen och ta ansvar för dess välmående (Skol-

verket 2018). Emellertid finns inga riktlinjer för hur undervisningen ska bedrivas, och 

särskilt inte för att undvika att skapa klimatångest hos eleverna. 

 En fungerande undervisning i hållbarhet behöver vara en bärande del i dagens 

skola om klimathotet ska avvärjas och elever ska kunna känna hopp och tro inför 

framtiden. En sådan undervisning beror på många olika faktorer såsom lärares kom-

petens och skolans styrning, men också vilken typ av texter som eleverna tar del av i 

sin undervisning. I denna studie fokuserar vi både på skönlitteratur och läromedel i 

naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga ämnen, eftersom svenskämnet är väl 

lämpat för ämnesövergripande arbete och dessa texter kan belysa ett svårhanterligt 

ämne på olika vis. Läromedel ger ett vetenskapligt perspektiv till vad hållbarhet in-

nebär, medan skönlitteratur kan förmedla ett mänskligt, mer emotionellt perspektiv. 

En analys av dessa två texttyper kan i sin tur åskådliggöra på vilka sätt hållbarhet och 

människans relation till naturen kan ses ur ett didaktiskt perspektiv. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Studiens syfte är således att undersöka och analysera teman och frågeställningar om 

hållbarhet inom skönlitteratur (Kometen kommer av Tove Jansson och Slutet av Mats 

Strandberg) och läromedel (fyra titlar ur serien Utkik) för mellanstadieelever för att 

se hur försöken att skapa ekologiskt medvetna medborgare görs; hur ansvaret mellan 

barn och vuxna behandlas, hur det hållbara samspelet mellan natur och mänsklighet 

problematiseras och hur hotet om undergång skildras och hanteras. 

 Studien har en didaktisk utgångspunkt eftersom forskningen kan inspirera lä-

rare till att rannsaka sig själva och de texter de använder i sin undervisning. Läraren 

kan reflektera över och utvärdera sin pedagogik, och därigenom sträva efter att enga-

gera eleverna i miljöfrågor utan att skapa en passiviserande ångest över klimatarbetet. 

  I arbetet används följande forskningsfrågor: 

 Hur beskrivs hållbarhet och människans relation till miljön i utvalda texter? 

 Hur diskuteras ansvar för agerande och hantering av ångest i relation till kli-

mathotet och hoten om undergång i utvalda texter? 

2 Forskningsbakgrund 

Vår studie analyserar å ena sidan texter som kan användas inom undervisning och å 

andra sidan deras koppling till ekologisk hållbarhet och kringliggande faktorer såsom 

maktperspektiv. I detta kapitel vill vi presentera de teorier och den tidigare forskning 

som legat till grund för vår analys. 

2.1 Ekokritisk teori 
En ekokritisk läsning av skönlitteratur är grundläggande för denna studie, det vill säga 

att vi studerar texternas tematisering av naturen och hur de olika karaktärerna förhål-

ler sig till den. Med ekokritik menas en kulturell och samhällelig läsning av mer ve-

tenskapliga frågor om naturen. Denna teori har sina politiska anknytningar till en 

“grön”, ekocentrisk ideologi som bekräftar och vill lösa klimatproblemen. Kopp-

lingen mellan vetenskap och samhälle betyder inte att en ekokritisk läsning kan lösa 

några problem i ekosystemet, utan snarare att analysen kan belysa vilka följder de får 

i samhället. 

 Greg Garrard (2012:10f) ser ekokritiken som socialkonstruktivistisk. Naturen 

finns på ett vetenskapligt plan, men förhållandet mellan människans kultur och natur 
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är skapad av samhället och kan därav förstås på olika sätt. I en analys av samspelet 

mellan människan och naturen lyfts ofta begreppen antropocentrism och ekocentrism 

fram för att tydliggöra vad som ligger i fokus: människan eller naturen. 

 Garrard (2012) menar även att en ekokritisk läsning kan blottlägga en texts 

retoriska egenskaper, det vill säga hur den vill framhålla ett visst perspektiv eller 

övertyga med en viss åsikt. Ett exempel är Rachel Carsons Tyst vår (1979, ursp. 1962) 

som Garrard beskriver som huvudsakligen vetenskaplig, men eftersom den även in-

kluderar retoriska strategier (varningar om bekämpningsmedlet DDT) och ett skön-

litterärt språk, anser han att den är mottaglig för ekokritisk textanalys (Garrard 

2012:5). I den här studien analyserar vi vilka retoriska bidrag som läromedel och 

skönlitteratur tillför till temat om hållbarhet. 

 I studien analyseras även två skönlitterära verk med ett apokalyptiskt tema, det 

vill säga verk som på något sätt behandlar ämnet om livets slut eller undergången. 

Särskilt studiens ena verk, Slutet, kan anses ha en dystopisk klang, där syftet ofta är 

att åskådliggöra ett samhälleligt problem samtidigt som det uppmanas till förändring 

(Bradford et al 2011:79ff). Det är en genre som Garrard (2012:93ff) menar är född ur 

ett problem, men som samtidigt bidrar till ett på grund av sin dramatiska och eggande 

framställning. Problemet konkretiseras, vilket dels kan leda till en mer förstärkt och 

verklig upplevelse och dels ett utpekande av de människor som påstås vara orsak till 

krisen. Ett sådant skuldbeläggande inom apokalyptisk skönlitteratur kan dock med-

föra pedagogiska utmaningar. 

2.2 Undervisning för hållbar utveckling 
Begreppet hållbarhet brukar inrymma tre huvudsakliga perspektiv – miljö, samhälle 

och ekonomi – och utgår ofta från Brundtland-kommissionens definition: 

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, 1987:43). 

När det gäller ekokritik i pedagogiska sammanhang har David Orr etablerat begreppet 

ecological literacy (eco-literacy). Han anser att vetenskaplig forskning bör utgå från 

en what then-målsättning; ett primärt helhetsfokus på att finna lösningar på dagens 

problem för att möjliggöra en hållbar framtid (1992:92). Forskning om utbildning för 
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hållbar utveckling (på svenska förkortat till UHU) pekar på skolans särskilt stora an-

svar för ett framtida hållbart samhälle. Suman Thakran (2015) menar att det är sko-

lorna som bör utrusta eleverna med rätt verktyg och idéer för att förbereda dem för 

ett hållbart levnadssätt.  

 Flera forskare presenterar förslag på hur en sådan undervisning ska bedrivas 

och många menar att ett systemteoretiskt perspektiv är nödvändigt (Capra 2007, Lint-

ner 2010, Clark 2013). Istället för att studera varje enskild del för sig behöver en 

holistisk förståelse utvecklas, vilket ligger i linje med både Orrs definition av eco-

literacy och presenterade tankar om ämnesövergripande undervisning. Eleverna 

måste förstå hur allt i naturen samverkar; vilka levande system som påverkar andra 

system, vilka komponenter som utgör en basis för att annat liv ska kunna existera och 

vilken roll människan spelar bland dessa ekosystem.  

 Frågan blir då om skolelever är redo för denna typ av ekokritiska läsningar. I 

en australisk studie av Geraldine Burke och Amy Cutter-Mackenzie fick elever läsa 

en bok som skildrar ett landskap i förändring från natur till bebyggelse. Inledningsvis 

skulle eleverna beskriva vad bokens bilder föreställer och beskriva förändringen, en 

förmåga som definieras som visual literacy. Ju längre projektet fortskred började ele-

verna tolka in fler externa påverkansfaktorer till varför det avbildade landskapet hade 

förändrats, vilket tyder på att elevernas visual literacy utvecklas till att innehålla även 

eco-literacy (2010). Att dessa elever kan koppla samman skönlitterära intriger med 

en medvetenhet om miljöfrågor motiverar vårt användande av skönlitterära verk i 

denna studie. 

Magnus Persson (2012) menar förvisso att det behövs mer radikal och trans-

gressiv litteratur för att uppmuntra läsaren att förstå de nya perspektiv som avses 

ovan. Litteraturen är inte automatiskt god och eleverna i en pedagogisk läsning blir 

inte moraliskt förädlade bara för att en karaktär i en bok är det. Det krävs en kritisk 

läsning av noggrant utvalda texter, väl anpassade för syftet. 

 För en mer heltäckande bild av människans samspel med naturen har läromedel 

ett givet försprång i relation till skönlitteratur. De presenterar vetenskapliga fakta och 

kan använda sig av bilder och tabeller för att utveckla sitt budskap, samt förmedla ett 

sken av objektivitet och tillförlitlighet. John Issitt menar dock att läromedlens oparti-

skhet inte behöver vara cementerad: ”their status as ideologically neutral is rarely 

sustainable and their apolitical veneer easily stripped off” (2004:688). Issitts poäng 
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är att läromedel ofta kan hysa en politisk agenda, starkt influerad av sin samtid, och 

att inget läromedel är det andra likt när det kommer till innehåll. Dylika variationer i 

textinnehåll och tilltal motiverar en läromedelsanalys i vår studie för att se hur be-

greppet hållbarhet kommer till uttryck. 

 I styrdokument för svenska skolan hanteras miljö och ekologisk hållbarhet i 

avsnittet om normer och värden – “Skolans mål är att varje elev /…/ visar respekt för 

och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv” (Skolverket 

2018:10) – och i värdegrunden, där undervisningen “ska belysa hur samhällets funkt-

ioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling” 

(Ibid 2018:8). I skolan ska således eleverna få lära sig att respektera miljön och hur 

de på ett hållbart sätt lever i den. Men eftersom det inte finns ett entydigt sätt att 

definiera “vårt sätt att leva och arbeta”, finns det ett behov av att analysera hur håll-

barhetsbegreppet kommer till användning och vilka maktfaktorer som spelar in. 

2.3 Det KRAV-märkta barnet 
Malin Ideland har använt sig av Michel Foucaults teorier om pastoral makt – att mak-

ten inte utgår från en överordnad regim utan snarare konstrueras i samförstånd mellan 

människor och samhällsinstitutioner – i sin analys av individers fokus på miljön och 

hur de därigenom vill framstå som goda i andras åsyn. Hon menar att människor på-

verkas av normer om hur man bör leva sitt liv för att uppfylla en högre grad av godhet, 

i koppling till miljömedvetenhet och ekologisk hållbarhet. Dessa normer tvingar fram 

en slags KRAV-märkning av individers liv, som blir svårare att undvika när frågor 

om hållbarhet i allt högre grad genomsyrar samhället och skolan. Medborgare erhåller 

allt mer ansvar för att värna om en hållbar framtid, medan politiker och företag som 

borde ha detta på sin agenda undslipper ansvar (Ideland 2016). 

 Ideland har studerat hur dessa maktförhållanden gestaltar sig inom den svenska 

grundskolan i form av läromedel, digitala spel och barnböcker med fokus på hållbar-

het. Elever rekommenderas att sluta sig samman som en flock för att trygga sin fram-

tid och på ett individuellt plan låta varje val i livet ha hållbarheten i åtanke. Men däri 

ligger mer problematik, vilket hon redogör för genom att knyta an till läroplansteor-

etikern Thomas Popkewitzs teorier om inkludering och exkludering; 

[T]he discourse education for sustainable development constructs the eco-certi-

fied child as knowing, conscious, rational, sacrificing and active. At the same 
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time, the discourse constructs ‘the dangerous child’ as an opposite and as a 

warning example, which threatens the future with his or her way of life 

(Ideland & Malmberg 2015:181). 

Den didaktiska framställningen av hållbar utveckling i svenska skolor må genomföras 

med goda syften, men Ideland (och Popkewitz) menar att den samtidigt får konse-

kvensen att det skapas “vi och dem”-relationer mellan de som har förmåga att leva 

hållbart och de som inte har det, mellan “the eco-certified child” (som arbetar för en 

hållbar framtid) och “the dangerous child” (som inte bryr sig om det). 

2.4 Klimatångest 
Begreppet klimatångest kan dels stå för en aktiv oro för hur jordens klimat utvecklar 

sig och vad som behöver göras för att råda bot på det och dels för hur reaktioner på 

denna oro gestaltar sig, till exempel i form av förnekelse eller förträngning. Den först-

nämnda definitionen är mer generell och allmängiltig, medan den andra används mer 

godtyckligt i individuella utsagor. Om en person exempelvis stänger av en nyhets-

sändning för att undvika att höra om översvämningar och säger sig få klimatångest, 

skulle det snarare vara tal om en klimatångest-fobi eftersom personen undviker att ta 

till sig den oro vi benämner som klimatångest. 

 Det är dock en god idé att lämna plats för dylika reaktioner i diskussioner om 

klimatångest, eftersom människor hanterar sin oro på olika vis. Barn och ungdomar 

riskerar att förtränga eller inte bry sig om klimathotet på grund av en mättnadskänsla, 

eller att en ångest över hotet om undergång förlamar dem på ett existentiellt plan. 

Maria Ojala har undersökt hur det går att hantera denna ångest i samband med lärande 

om hållbar utveckling, där till exempel en diskussion om nyhetsinslag väcker elever-

nas intresse och skingrar förträngningen (Ojala 2017a). Ojala har dessutom utrett hur 

hopp kan föras in som ett viktigt inslag i UHU, genom att definiera tre viktiga 

aspekter; 1) ett framtida mål att arbeta för, 2) metoder för att nå fram till detta mål, 

och 3) motivationsstrategier för att hålla arbetet igång. Ojala ser hopp som en viktig 

motbalans mot klimatångest och anser att det kan gestaltas på olika plan, där framför 

allt ett existentiellt förhållningssätt (en optimistisk inställning till livet) eller ett kri-

tiskt sådant (acceptera att det finns problem, men att framtiden är öppen för lösningar) 

kan skingra oron (Ojala 2017b). 
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2.5 Tidigare analyser av Kometen kommer 
Eftersom Tove Janssons verk har varit föremål för omfattande litteraturvetenskapliga 

studier gör vi här avgränsningen att koncentrera oss på de studier som har gjorts av 

Kometen kommer (1968) ur ett undergångsperspektiv. Boel Westin (1988) menar att 

Kometjakten (första versionen av verket, utkom 1946) skrevs i skuggan av andra 

världskriget. Jansson arbetade under tiden som skämttecknare och många av hennes 

alster representerade hennes påverkan av kriget. Hennes dysterhet under tiden åter-

speglas i Kometen kommer. Verket har av Tove Jansson själv beskrivits som något 

eskapistiskt, ett sätt för henne att fly mörkret.  

Kometen kan ses som en allegori för atombomben, eller åtminstone kriget. Den 

är en gammal undergångsmetafor som tillsammans med bland annat en gräs-

hoppssvärm drar kopplingar till bibelns undergångsutsagor. Med sin mystiska och 

successiva framställning bidrar kometen till en olycksbådande och apokalyptisk stäm-

ning (Westin 1988, Rehal-Johansson 2006). 

Samtidigt finns ständigt en spänning mellan det paradisiska och det katastrofala. 

Ofta uppstår något gott ur katastrofen, som till exempel nya vänner och kärlek. På 

liknande sätt, menar Agneta Rehal-Johansson, att lycka hela tiden kombineras med 

”förebådad kommande ofärd” (2006:190). Undergångsstämningen är således påtaglig 

i verket, men maskerad av barnbokens lättsamhet. 

3 Metod och material 

För att besvara studiens forskningsfrågor analyseras två skönlitterära verk och läro-

medelserien Utkik för grundskolans årskurser 4-6. Nedan presenteras studiens analys-

metod vilket följs av en presentation av verken och en motivering av urvalet av texter.  

 Tillsammans formar läromedel och skönlitteratur en stor del av det material 

som eleverna möter inom UHU. Läromedel behandlar pedagogiska fakta och det ve-

tenskapliga perspektivet på miljöfrågor, medan skönlitteraturen i studien står för en 

berättande och kulturell skildring av klimathot och hållbarhetsfrågor. För att utröna 

undervisningens karaktär och uppnå studiens syften ser vi det därför som viktigt att 

inkludera texter från både en skönlitterär, samhällelig kontext, och från en facklitterär, 

mer vetenskaplig kontext.  
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3.1 Kvalitativ textanalys 
I studien används en kvalitativ textanalys som analysmetod. Det innebär att texterna, 

efter närläsning, har brutits ner till mindre stycken, meningar eller ord. Utdragen ana-

lyseras sedan utifrån relevanta teman för att se vilka tillämpningar av ekokritik som 

kan upptäckas. Ekokritik är en typ av subjektiv läsning av text, där tolkningen anpas-

sas efter de värderingar som teorin står för. I vår läsning har vi strävat efter en objek-

tivitet, men lika viktigt har varit att inkludera mer subjektiva tolkningar för att följa 

teorin och för att visa hänsyn för olika infallsvinklar, som till exempel våra egna. På 

så sätt genomför vi en fördjupad analys som möjliggör en ekokritisk diskussion. 

Varje tema har delats upp efter respektive material; skönlitteratur och läro-

medel. Eftersom studien behandlar dessa två olika texttyper passar den annars lämp-

liga metoden diskursanalys inte lika bra. Kvalitativ textanalys möjliggör istället för 

en annan typ av tolkning som är nödvändigt för att besvara våra forskningsfrågor. 

Med hjälp av dessa frågor och en kvalitativ analys av karaktärer, språk, ord och stil-

grepp kan texten tolkas både på ett ytligt och ett underliggande plan och därmed ge 

en heltäckande analys. 

3.2 Skönlitteratur 
Mats Strandbergs Slutet (2018) utspelar sig i en realistisk nutid där verkliga männi-

skor ställs inför hotet om undergång i form av en komet. Tove Janssons Kometen 

kommer skildrar hur samma sorts hot drabbar de olika invånarna i Mumindalen. Även 

om det skiljer femtio år mellan dessa böcker har de många saker gemensamt; hotet 

om undergång, karaktärernas olika rädslor och hantering av detta hot och även en 

intertextuell relation. Strandberg citerar Janssons roman i flera passager, specifikt 

Snorkfrökens uttalande “om vi alls ska dansa måste vi göra det nu” återkommer ett 

par gånger. Utöver denna intertextualitet och det apokalyptiska temat finns det även 

beröringspunkter med klimatångest som gör dessa romaner lämpliga för vår analys. 

 I 1968 års omskrivning av boken Kometjakten transformerade Tove Jansson 

sitt då parodiska mysterium till ett psykologiskt hjälteäventyr med kraftfull under-

gångsstämning (Rehal-Johansson 2006:176ff). Om kometen i tidigare analyser an-

setts ge uttryck för atombombshotet, kan den ur ett modernt perspektiv läsas som en 
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symbol för klimathotet. Denna symbolism är i Strandbergs roman avsiktlig. Där an-

vänds kometen och dess hot om undergång som en allegori för människans miljöpå-

verkan, en tes han styrkt i intervjuer (t.ex Hibombo (2018)).  

 Verken befinner sig på olika plan när det gäller en eventuell målgrupp av läsare. 

Kometen kommer är skriven som en barnbok, men kan med stor behållning läsas i alla 

åldrar. Boel Westin (1988) menar att boken, likt de andra böckerna om mumintrollen, 

kan läsas som allegoriska vuxenberättelser skrivna med barnboken som täckmantel 

(Westin 1988:100). Målgruppen för Strandbergs roman är årskurs 6 och uppåt. Hand-

lingen är lättbegriplig, men sex, droger och mord förekommer. Även om målgrup-

perna skiftar, kan alltså båda böckerna fungera som urval för läsning i mellanstadiet, 

och det är också där denna studie tar sin utgångspunkt.  

3.3 Läromedel 
Med läromedel menar vi vetenskapligt underbyggda böcker, pedagogiskt skrivna med 

syftet att lära elever om ett specifikt ämne. De uppmuntrar ofta till eget arbete och 

diskussion (Issitt 2004:685). I studien analyseras relevanta utdrag ur fyra böcker i 

läromedelserien Utkik som riktar sig mot elever i mellanstadieålder. Böckerna är 

kopplade till både NO- och SO-ämnen och kommer i nedanstående källhänvisningar 

förkortas på följande vis: (B) Biologi, (FK) Fysik och kemi, (G) Geografi och (S) 

Samhällskunskap. 

 I serien är böckerna i de olika ämnena uppdelade på liknande vis; åtta till tolv 

kapitel som fokuserar på specifika teman, varav ett återkommande är “Hållbar ut-

veckling”. Både i mängden sidor om hållbar utveckling och i hur upplägget repeterar 

innehållet med hjälp av diskussionsfrågor och sammanfattande uppslag, kan Utkik-

böckerna sägas ha ett stort fokus på UHU. Böckerna är utvalda eftersom de har en 

tydlig förankring i kursplanen för respektive ämne, vilket syns via vikten som lagts 

på hållbarhet. Analysen visar vilket typ av innehåll som finns, i vilken form det pre-

senteras och med vilket tilltal man riktar sig mot en presumtiv elev. Det finns flera 

serier av läromedel med liknande innehåll, men eftersom målet inte är en kvantitativ 

analys av samtliga utgivna läromedel, utan snarare att få en inblick i hur de kan utfor-

mas, valde vi Utkik-serien tack vare dess tillgänglighet.  

 Vårt val av läromedel från andra ämnen än svenska motiverar vi med att 

svenskämnet dels utgör grund för andra ämnen och dels har en bred definition som 
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inkluderar ämnesövergripande och tematiskt arbete. Eleverna ges möjlighet att ut-

veckla sitt språk, läsande och skrivande, samtidigt som de får möjlighet att behandla 

ett kunskapsinnehåll, t ex om hållbarhet, som sträcker sig över traditionella ämnes-

gränser. Detta skapar stödstrukturer som fördjupar både läs- och ämnesförståelse 

(Magnusson et al 2013:29). På så sätt uppmuntras ett holistiskt, livslångt lärande där 

hållbarhet finner en naturlig plats. Hållbarhet har nämligen inte tilldelats ett eget ämne 

i skolsystemet, utan förväntas arbetas med just tematiskt.  

4 Analys och resultat 

I detta kapitel presenteras studiens resultat med hjälp av en uppdelning i tre olika 

teman: hållbarhetsfrågor och relation mellan människa och miljö, människans skuld 

och ansvar, samt hot om undergång och hantering av ångest. Varje tema är därefter 

uppdelat efter respektive material; skönlitteratur och läromedel (i den ordningen). Ef-

ter kategoriseringen följer en sammanfattande slutsats. 

4.1 Hållbarhetsfrågor och människans samspel med miljön 
Genom att specificera hållbarhetsfrågor i vår textanalys kan vi tydligare se i vilka 

delar av skönlitteraturen och läromedlen det förekommer. I vår analys har vi studerat 

hållbarhet ur de tre perspektiven miljö, samhälle och ekonomi (med betoning på det 

förstnämnda) och försökt se vad som behandlas i texten och på vilket sätt. Hållbarhet 

är ett grundläggande begrepp för längre avsnitt i läromedlen, medan det inte är lika 

tydligt förekommande i skönlitteraturen. Det är däremot samspelet mellan människa 

och miljö, vilket kan betraktas ur olika perspektiv. Är det människan som står i cent-

rum, och naturen som anpassar sig till henne, eller är hon i själva verket bara en spel-

pjäs i ett större system? 

4.1.1 Skönlitteratur 

I Mats Strandbergs Slutet representeras begreppet hållbarhet av samtliga tre perspek-

tiv, men eftersom den skildrar en svensk småstad under de sista veckorna innan en 

global katastrof medverkar dessa faktorer retrospektivt. Huvudpersonerna Simon och 

Lucinda ser tillbaka på vår nutid och reflekterar över vilka hållbarhetsfaktorer som då 

betraktades som värdefulla. I ett samtal dem emellan ger de uttryck för en svunnen 
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klimatångest och den frustration de en gång kände för alla de människor som aldrig 

tog klimathoten på allvar: 

”Jag fattade aldrig hur människan kan vara så jävla smart och samtidigt så 

jävla korkad och kortsiktig. Vi visste ju vad vi höll på med.” 

”Jag vet. Ibland tänker jag att dom äldre liksom … klarar sig undan nu. Dom 

behöver aldrig stå till svars för hur dom fuckade upp allt.” 

”Eller hur? Jag tyckte det värsta var alla miljöflyktingar. Vart skulle dom ta 

vägen? Det är ju samma människor som förstörde världen som också byggde 

högst murar.” (Strandberg 2018:410) 

Denna diskussion, som mynnar ut i att de båda listar alla möjliga katastrofer som 

jorden hade drabbats av ifall kometen aldrig hade dykt upp, visar hur Simon och Lu-

cinda har identifierat arvet av de äldre generationernas ohållbara leverne. De betraktar 

det kapitalistiska systemet som en ohållbar idéstruktur som byggde murar mellan 

människor, ”förstörde planeten för att tjäna pengar” (ibid:412), förtryckte folkmassor 

och satte värde på varor som ingen egentligen behövde (ibid:21, 218f & 328). En 

tydlig kritisk betraktelse av vår verkliga nutids ohållbarhet yttras av Simon på sida 

126: 

Vår planet mår bättre än på länge. Vi skickar inte längre mat och prylar och 

råvaror kors och tvärs över jordklotet. Fabrikerna som slukade energi och kräk-

tes ut avgaser /…/ har stängt. Vi har slutat flyga och kör sällan bil, gör bara av 

med en bråkdel av den elektricitet som vi använde förut. Vi hade kanske kun-

nat rädda vår miljö om vi levt så här tidigare. 

Intressant att notera är att Simon och Lucinda använder pronomenet ”vi” i betydelsen 

”vi människor på jorden”, vilket i koppling till dagens klimatdebatt visar hur medve-

tenheten om miljökampen angår oss alla. Samtidigt är de eniga om att den äldre ge-

nerationen ”klarar sig undan” genom att världen ska gå under av andra skäl. Det de-

finierar dem som ansvarstagande medborgare – i kontrast mot de äldre, mer noncha-

lanta – och förtydligas i en annan sekvens där Simons mamma trycker ner tomma 

konservburkar i soppåsen och kommenterar hur fel det känns. Simon tänker på hur 

han själv slängt batterier för första gången och hur det gick emot hans principer: ”Jag 

trodde att jag var tvungen att göra vad jag kunde för att rädda världen” (ibid:176). 

 Det finns inga tydliga framställningar av hållbarhet i Kometen kommer ef-

tersom det inte är ett avsiktligt tema. Däremot är naturbeskrivningarna viktiga för att 
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förstå hur samspelet miljö och människoliknande varelser gestaltas. Mumindalen be-

skrivs inledningsvis paradisiskt: 

Dalen där de bodde var mycket vacker. Den var full av lyckliga småkryp och 

stora gröna träd. Tvärs genom ängarna rann floden, den gjorde en bukt kring 

det blåa muminhuset och försvann mot andra platser med andra småkryp som 

undrade varifrån den kom (Jansson 1968:7). 

Beskrivningarna ändras dock drastiskt med en förebådande effekt redan innan budet 

om en annalkande komet kommit: 

Så gick de tätt bredvid varandra längre och längre in i skogen. Den blev bara 

grönare och mörkare och först gick vägen uppåt och sen gick den nedåt och 

den blev smalare och smalare och till slut fanns det ingen väg alls, bara mossa 

och ormbunkar (ibid:10). 

Jansson fortsätter sedan genom hela verket beskriva naturen som farlig, mystisk och 

respektingivande. Dels bidrar beskrivningarna till den tryckta undergångsstämningen, 

och dels visar det att karaktärerna bör ha respekt för naturen. 

 Få andra karaktärer i böckerna om Mumintrollen förknippas lika mycket med 

naturen som Snusmumriken. Han lever i naturen i sitt tält. Han påstår sig inte äga 

några saker, utan får allt han behöver från naturen. “Jag bor lite här och var… Idag 

råkar det vara här, i morgon nån annanstans. Det är det som är så bra med att bo i 

tält.” (ibid:36). Det framkommer emellertid att hans syn på jorden kan tolkas som 

icke hållbar. Han lever i den och anser att hela jorden är hans: 

Är de dina allihop? viskade Sniff. 
Så länge jag bor här, sa Snusmumriken obekymrad. Jag äger allt jag ser och 

känner mig glad åt. Hela jorden om du vill (ibid:39). 

Snusmumriken ser naturen som något som finns för honom och de runt omkring ho-

nom, snarare än att han kan bidra med något till naturen. När havet har försvunnit blir 

han förtvivlad, eftersom han inte längre kan använda dess tjänster: “Ingen segling 

mer, ingen simning, inga stora gäddor!” (ibid:104).  

 I Kometen kommer är Snusmumriken en fadersgestalt och manlig förebild för 

Mumintrollet. Då Mumintrollet är verkets protagonist som läsaren sannolikt kan leva 

sig in i berättelsen genom, kan Snusmumrikens något vårdslösa relation till naturen 

eventuellt påverka även läsaren. Detta är naturligtvis en långsökt och spekulativ tolk-

ning, men hade verket skrivits idag hade sannolikt Snusmumrikens handlingar inte 
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stått okommenterade. Emellertid representerar utdragen ovan också Snusmumrikens 

kärlek till naturen. Han lever i den med stor kärlek och det är ett symbiotiskt snarare 

än destruktivt förhållande.  

 Hos Mumintrollet finns liknande kärleksfyllda värderingar:  

Han tänkte på hur förfärligt mycket han älskade allting, skogen och havet, reg-

net och vinden, solskenet och gräset och mossan och hur omöjligt det vore att 

leva utan alltsammans (ibid:115). 

Här sätter trollet sig själv i centrum när han reflekterar över hur det skulle kännas utan 

den natur han vant sig vid, men visar samtidigt att kärleken och omsorgen för naturen 

är stark.  

 I samtliga utdrag ovan syns ett antropocentriskt perspektiv på naturen. Den 

verkar finnas till för att de som lever där ska utnyttja den till sin fördel, med eller utan 

kärlek. Snusmumrikens segling, Mumintrollets pärlplockning (ibid:12ff) eller den 

vårdslösa leken “rulla sten” som direkt förstör naturen (ibid:70) har ingen funktion 

för naturen i sig, utan bara för dem som utför handlingen. 

 En av hemulerna i verket presenterar ett annat samspel med naturen. Han har 

ett vetenskapligt och undersökande perspektiv: 

Hemulen tog fram sin anteckningsbok och skrev upp det. Det måste vara släk-

tet Filicnarcus Snufsigalonica, mumlade han. Ännu en fråga, mina lärda vän-

ner, hur livnär sig denna märkvärdiga insekt? (ibid:51) 

Även om denna inställning också kan anses vara av antropocentrisk karaktär, tyder 

den på ett större intresse för hur naturen fungerar. Hemulens undran över vad insekten 

livnär sig på visar att han förstår hur ekosystemen fungerar (även om det i det här 

fallet rör sig om en komet och inte en insekt). 

 I Slutet är inte iakttagelser av naturen lika vitt förekommande som i Tove Jans-

sons verk, vilket beror på att karaktärerna för det mesta befinner sig i småstadsmiljöer 

och funderar på sina mellanmänskliga relationer. Simon promenerar med sin 

landseer-hund vid vattenbrynet, där han iakttar fiskarnas ”ryckiga, nervösa rörelser” 

(Strandberg 2018:86) och Bombom får tag på ”en gammal plastpåse från Systembo-

laget” (ibid:81). Utöver Carolines trädgård, där det i rabatterna fortfarande finns 

“färgklickar av bolltistel och kärleksört” (ibid:318), är naturen mer på avstånd; en 

giftig padda i ”en dokumentär om regnskogen” (ibid:59), mataffärens mjölpaket med 
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”foton på böljande rapsfält” (ibid:128) och fruktlös längtan efter att höra snön ”knarra 

under skorna” (ibid:303). 

 Nedskräpning är människans övergripande bidrag till miljön i Strandbergs ro-

man. ”Stan var fortfarande full med skräp efter fotbollsmatchen” (ibid:308) och vid 

papperskorgarna ”ligger drivor av skräp och plastpåsar som blåst iväg, matrester som 

har genomsökts av fåglar” (ibid:248). Det finns också flera reflektioner över hur män-

niskan förvanskat landskapet, dels genom grundläggande infrastruktur – ”sprängde 

berg, byggde vägar, högg ner skog” (ibid:412) – och dels genom reklam i offentliga 

rum. I ett kapitel ser Simon reklam för ett bostadsområde som aldrig kommer att 

byggas och i ett annat påminns han om det makabra i reklamskyltarnas säljande bud-

skap: 

Vi har ingen nytta av körkortslektioner, bantningsmedel, helårsprenumera-

tioner, antirynkkrämer, pensionsförsäkringar. Det blir inga semesterresor över 

julen. Filmerna på affischerna kommer aldrig att gå upp på bio (ibid:308f). 

4.1.2  Läromedel 

I läromedlen för årskurs 4-6 definieras människans omgivande miljö som bestående 

av växter och djur. Övergödningen behöver minska ”för att djur och växter inte ska 

dö ut” (FK, Andersson 2015:33), korallreven hotas ”vilket kan leda till problem för 

havens växter och djur” (G, Örbring 2015:49), och människor vid nybyggnationer 

måste ”planera så att vi påverkar växter och djur så lite som möjligt” (B, Delshammar 

2014:45). Denna typ av enkel benämning balanseras mot mer komplicerade ord 

såsom ekosystemtjänster; människans olika beroenden av naturen. Det redogörs kort-

fattat för tre primära tjänster – vårt behov av mat och råvaror, att vatten och luft renas 

och att naturens alla processer fungerar – medan en fjärde, mer sekundär, ekosystem-

tjänst (upplevelser) ges en mer målande beskrivning:  

Att ta en cykeltur, att lyssna på småfåglarnas sång och plocka de första vår-

blommorna, att paddla kanot i sjön, dra upp en fisk som sedan grillas över el-

den, att tillbringa dagen på en sandstrand /…/ plocka kantareller till kvälls-

mackan är exempel på sådant som får många av oss att må bra. Naturen erbju-

der många fantastiska upplevelser (ibid:79). 

Relationen mellan människa och miljö är annars negativt laddad i läromedlens avsnitt 

om ekologisk hållbarhet, vilket ägnas betydande utrymme i samtliga av våra utvalda 
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läromedel. Människan ses ofta som en störande faktor i ett annars fungerande krets-

lopp. ”Luftföroreningar har skapats av oss människor” (FK, Andersson 2015:23), 

”människan är en nedbrytande kraft” (G, Örbring 2015:29) och ”det skulle behövas 

ett och ett halvt jordklot för att producera all mat, all energi, alla mineraler och alla 

saker som vi drygt 7 miljarder /…/ människor förbrukar och använder” (S, Almgren 

2015:122). Dessa kompletteras med definitioner av hållbarhet, såsom ”att utveckl-

ingen i dagens samhälle bör ske på ett sådant sätt att det inte äventyrar framtiden” (B, 

Delshammar 2014:77) och ”att även nästa generation ska kunna leva på jorden utan 

att vi som lever i dag har förstört för mycket” (G, Örbring 2015:10). 

 I boken Samhällskunskap används en symbolisk bild av en ö med 10 invånare 

och vad det innebär för deras barn och barnbarn ifall de sågar ned samtliga 10 träd på 

ön för att få värme i sina hus: 

De här människorna är glada för värmen de får av träden som de huggit ned. 

Men de lämnar inte något till efterkommande generationer. Nej, så här får 

människan inte göra med det jordklot vi lever på. ”Hållbar utveckling” innebär 

att vi lämnar ifrån oss i jordklotet i gott skick till nästa generation (Almgren 

2015:122). 

Detta exempel är intressant för att det är skrivet som en berättelse som mer liknar 

analysens skönlitteratur än övrig läromedelstext. Författaren försöker nå eleverna ge-

nom att spela på känslor och fantasi, för att verkligen förtydliga vikten av ämnet. 

 Böckerna definierar annars hållbarhet genom vad som är ohållbart. Fysik och 

kemi tar upp begrepp såsom övergödning, koldioxidutsläpp och kemiska bekämp-

ningsmedel, och Geografi redogör mer ingående för vilka effekter dessa begrepp har 

på naturen. Samhällskunskap diskuterar i större utsträckning hållbarhet ur ett sam-

hällsekonomiskt perspektiv och hur den historiska utvecklingen sedan 1970-talet varit 

negativ, med begrepp såsom ”slit- och slängsamhälle” och ”overshoot day” (S, Alm-

gren 2015:123ff). Det finns en något mer positiv prägel i Biologi som behandlar män-

niskans roll i ekosystemet snarare än att se till vilka skador vi åsamkat det. Konsumt-

ionsval, sopsortering och energiförbrukning sätts in i ett sammanhang av förändring. 

4.2 Människans skuld och ansvar 

I detta avsnitt presenteras vem som får skulden för klimatkrisen i verken, vems ansvar 

det är att krisen har uppstått, samt vems ansvar det är att lösa problemen. Eftersom de 
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skönlitterära verken de facto presenterar andra hot än just miljöhotet, läggs här främst 

vikt på analys av läromedlen och hur skuld och ansvar där framställs.  

4.2.1 Skönlitteratur 

Människans skuld och ansvar är ett genomgående tema i Slutet, även om människorna 

saknar förskyllan i den annalkande katastrofen. I skildringarna av olika sidokaraktärer 

finns det de som får skulden för att bli alltför illojala, alltför dömande, eller alltför 

religiösa. En genomgripande narrativ gåta är vem som har mördat Simons ex-flickvän 

och temat om skuld blir i detta hänseende väl utforskat. Dels vill Simon och Lucinda 

hinna med att få reda på mördarens identitet innan världen går under, men Simon blir 

också falskt misstänkt och följaktligen utfryst av nästan alla forna vänner. 

 Skildringarna av skuld visar att det empatiska kitt som håller människor sam-

man spricker, men det är inte just hållbarhet som berörs. De kan dock läsas som symp-

tom för ett ohållbart samhälle där ingen tar ansvar och alla pekar ut någon annans 

skuld – ett synsätt som kan sammanföras med rådande miljödebatt och som förstärker 

känslan av att texten är en allegori: komethotet symboliserar klimathotet. När Lucinda 

anklagar tidigare makthavare för att sakna driftighet, är hon även kritisk mot den stora 

allmänhetens brist på engagemang: 

Varför höll vi på och tjafsade om annat? Vi hade kanske klarat det om vi hade 

bestämt oss. Vi borde ha gjort uppror mot alla som förstörde planeten för att 

tjäna pengar (Strandberg 2018:412). 

I Kometen kommer skuldbeläggs inte karaktärerna för hotet eftersom det inte är orsa-

kat av dem. Det är ett externt hot som inte har med miljön att göra. Däremot är det 

Sniff och Mumintrollet som får ansvaret att ta reda på mer om rymden och lösa pro-

blemet med kometen: “Det kunde vara bra för oss här hemma att veta hur stora de där 

stjärnorna är” (Jansson 1968:30). Samtidigt stannar Mumintrollets föräldrar hemma 

och fortsätter leva livet som vanligt. När Sniff och Mumintrollet återvänder hem från 

äventyret luktar det bullar i hela mumindalen och det är som att ingenting har hänt. 

4.2.2 Läromedel 

Örbring (G, 2015), Delshammar (B, 2015), och Andersson (FK, 2015) berättar i sina 

respektive läromedel om flera olika saker som är förödande för klimatet och vilken 
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skuld mänskligheten har. De tar upp ämnen som skövling av regnskogar, vattenför-

brukning, import av mat, utsläpp av kemikalier och farliga ämnen, nedskräpning och 

utsläpp av koldioxid: 

För att kunna använda maskiner och tillverka bekämpningsmedel används ofta 

fossila bränslen som till exempel olja. Detta leder till utsläpp av bland annat 

koldioxid. Koldioxid är en växthusgas som i ökad mängd i atmosfären kan öka 

den globala uppvärmningen (G, Örbring 2015:57). 

De fel som människan orsakat är ibland, som ovan, kortfattade och relativt objektivt 

redogjorda för. Inget tilltal riktas då direkt åt läsaren, utan det är snarare en kunskaps-

produkt för eleverna att assimilera. I flera stycken ändras emellertid tonen för att upp-

mana eleverna till förändring: 

Ländernas ledare kan ta viktiga beslut för att påverka utvecklingen, men dina 

och alla andra människors handlingar har också stor påverkan på framtiden. Vi 

kan till exempel direkt påverka utsläppen av koldioxid i atmosfären genom att 

ta cykel istället för bil eller bidra till att kretsloppen i naturen fungerar genom 

att kompostera avfall (B, Delshammar 2014:92). 

Därför är det viktigt att vi tillsammans arbetar för att man inte ska hugga ner 

lika mycket regnskog i framtiden. Detta kan vi till exempel göra genom att inte 

köpa möbler som är tillverkade av träslag som finns i regnskogen (G, Örbring 

2015:62). 

Författarna har valt pronomenet vi snarare än ni för att på så sätt inkludera eleverna i 

problematiken och för att få dem att engagera sig i frågan. Förvisso är förslagen som 

presenteras inte elevernas ansvar eftersom de varken kör bil eller köper möbler. An-

svaret förflyttas inte från vuxna till barn, men det föreslås ett sorts agerande som ele-

verna egentligen inte kan styra över. 

 Ibland används också ett direkt tilltal, oftast i diskussionsfrågor och uppgifter, 

som till exempel: “Hur sorterar din familj soporna?” (B, Delshammar 2014:91), 

“Tänk dig att du bara kan använda 80 liter vatten per dag. Hur skulle du göra för att 

klara det?” (FK, Andersson 2015:35) eller Almgrens direkta tilltal i Samhällskunskap: 

“Men om du försöker gå över till fisk någon dag i veckan är det viktigt att du inte 

köper utrotningshotad fisk…” (2015:124). 

 I övrigt nämns organisationer som Global Footprint Network (S, Almgren 

2015:123), Global Partnership for Oceans (G, Örbring 2015:50) eller WWF (ibid 

2015:62), som ett sätt att introducera externa maktfaktorer. I förbifarten nämns även 
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i Biologi (B, Delshammar 2014:92) (se citat ovan) att ländernas ledare har ansvar för 

att ta nödvändiga beslut. I stora drag läggs ansvaret på ett odefinierat “oss”, men 

ibland med ett särskilt krav på att även den tänkta läsaren behöver agera. 

4.3 Hot om undergång och hantering av ångest 

Vad händer om människan inte anpassar sig till ett hållbart leverne? Hotet om under-

gång för mänskligheten är en betydande, om än ofta outtalad, faktor inom klimatde-

batten. I läromedel för elever är det oftast på en nivå av antydan, medan skönlitteratur 

(och filmer) kan utforska ett sådant scenario mer uttryckligen.  

4.3.1 Skönlitteratur 

När Mumintrollet och Sniff först får reda på att en komet kommer mot jorden blir de 

passiva, vill inte leka och “kan inte tänka på nånting annat än de här undergångs-

idéerna som Bisamråttan har lurat i dem” (Jansson 1968:27). Muminmamman tycker 

att den domedagsbringande Bisamråttan ska sluta skrämma barnen: “Kan du inte få 

honom att tala om trevliga saker eller inte säga nånting alls?” (ibid:27). Men Mumin-

pappan föreslår då att barnen ska skickas hemifrån ett tag för att aktiveras och agera 

i frågan i stället för att bli passiva. Resultatet av aktiveringen blir att Mumintrollet 

känner sig “övermodig och förfärligt stark”. Sniff är dock fortsatt en karaktär som är 

ängslig, ett resultat av Tove Janssons experimenterande med småbarnspsykologi. 

 De båda hemulerna får tillsammans med Muminmamman ses som förnekare 

av hotet. De fortsätter ihärdigt med sina intressen utan att bry sig om vad som ska 

hända. “Blir det inte fläckar av den?” (ibid:139) undrar Muminmamman när 

Snusmumriken vill preparera en filt med magisk sololja för att skydda familjen mot 

kometen. En frimärkssamlande hemul blir upprörd när alla frimärken spridits ut 

(ibid:120), trots ihärdiga förklaringar om att jorden kommer gå under och att ingen-

ting annat spelar någon roll. 

 Bisamråttan representerar ytterligare en psykologisk reaktion som kan liknas 

vid förnekelse. Han tycker att “utfärder är onödiga” (ibid:139f) och att det ändå inte 

går att “göra nånting åt saken så det är lika bra att ta det filosofiskt” (ibid:26). Han 

har gett upp och blivit passiv, men har samtidigt förlikat sig med tillvaron och försö-

ker anpassa sig på bekvämligaste vis: “Det blev så hett i den där hängmattan, svarade 

Bisamråttan. Så jag tänkte att det kanske var lite svalare i grottan.” (ibid:140). 
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 I Slutet är begreppet klimatångest allegoriskt utbytt mot kometångest. Detta är 

ett sätt för Strandberg att jämställa katastrofscenarion (ett verkligt möjligt med ett 

fiktivt definitivt) och människors reaktioner på dem. Medan hotet i verkligheten är 

mer abstrakt och långsiktigt, är hotet i Slutet konkret och abrupt. Den gemensamma 

nämnaren är dock att båda drabbar alla människor, även om det i verkligheten tar 

mycket längre tid. Den påhittade historiens hot blir på så sätt en spegelbild av vår tids 

verkliga hot om miljöförstöring.  

Det är inte bara vi människor, det är alla djur också. Det blir inte ens bakterier 

kvar. Ingenting. Forskarna säger att planeten kommer att ”steriliseras”. 

(Strandberg 2018:59f) 

Kometen i Slutet innebär slutet för såväl mänskligt liv som för all annan existens, vare 

sig det är flora eller fauna. I inledningen beskrivs hur allmänt kaos utbryter, i form av 

krigsutbrott eller revolter. Men eftersom det är fokus på det svenska samhället skild-

ras hur välfärden sakta eroderar. Alla ”onödiga” förehavanden, såsom att gå till sko-

lan, sätts åt sidan. Alla skeenden, även om de ter sig vardagliga, får prägeln av att 

kunna äga rum för ”sista gången”, till exempel en omtalad sista fotbollsmatch i All-

svenskan, eller en live-sänd konsert med Robbie Williams på TV (i ett textavsnitt som 

förmedlar en kollektiv känsla av ångest): 

[J]ag fortsätter titta på publiken. På sångaren. På trummisen. Alla har sina egna 

erfarenheter, minnen, förhoppningar, rädslor, associationer. Stina skulle kanske 

kalla det själar. Jag skulle säga att de har en egen värld inom sig. När kometen 

träffar oss är det inte bara en värld som går under. Det är nästan åtta miljarder 

världar. (ibid:333)” 

4.3.2 Läromedel 

I läromedlen skildras undergången implicit, till skillnad från i skönlitteraturen. Ofta 

visas exempel på hur “vi skulle behöva 3-4 jordklot till” (B, Delshammar 2014:88) 

och det berättas att “...vi invånare på planeten jorden måste göra någonting åt vårt 

sätt att leva. För det kommer inte att finnas tre jordklot år 2050!” (S, Almgren 

2015:122). Undergången beskrivs som att den är på väg, men att det fortfarande går 

att förhindra. Delshammar använder i Biologi en anafor för att förstärka vikten av att 

något måste göras: 

Vi måste veta vilka följder olika val får för att vi ska kunna välja rätt. /.../ Vi 

måste leva så att inte miljön och andra levande organismer tar skada. Vi måste 
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säkra tillgången på rent vatten. /.../ Vi måste anpassa vår energianvändning så 

att vi inte använder mer energi än vad naturen kan ge utan att ta skada 

(2014:92). 

Det är en kraftfull retorik väl anpassad för att både förmedla att något är av yttersta 

vikt, men också för att berätta att något hemskt kommer hända om ingen gör något. 

 Örbring (2015) har i Geografi en mildare ton och presenterar ännu mer implicit 

vad som kommer hända med just mänskligheten när han berättar att “[m]ånga växt- 

och djurarter som till exempel mangrove och orangutanger hotas om man fortsätter 

hugga ner regnskogen” (61). Här nämns inte människan, utan en nära släkting till 

henne, som för eleverna dessutom är en mycket välkänd art av apa; ett försök att 

påverka eleverna via deras känslor. 

 Läromedlen är uttrycksfulla i att beskriva vad som behöver göras för att rädda 

klimatet och uppmana läsarna, det vill säga eleverna, att förändra sina vanor. Det står 

dock ingenting om hur elever ska klara av att hantera ångesten inför detta ansvar. Det 

närmaste någon av böckerna ens kommer en iakttagelse av klimatångest sker när frå-

gan “Räcker jorden till för att vi ska leva som vi gör” (S, Almgren 2015:122) ställs 

och “det ledsamma svaret” (ibid:122f) föregår “det gladare svaret” (ibid:123). Alm-

gren erkänner därmed att texten kan väcka oro hos den läsande eleven.  

4.4 Slutsats 

Här presenteras en kortfattad sammanfattning av resultatet som kopplas samman med 

studiens forskningsfrågor.  

4.4.1 Hållbarhetsfrågor och människans relation till miljön 

Det är viktigt att hålla i åtanke att Tove Janssons Kometen kommer är cirka femtio år 

äldre än Mats Strandbergs Slutet, eller läromedlen i Utkik-serien. Karaktärerna som 

är med i boken har en nära relation till naturen omkring dem, men tänker inte uttryck-

ligen på hållbarhet eftersom begreppets existens skulle vänta ett par decennier till. En 

skillnad från de nutida texterna är att karaktärerna i dessa böcker inte reflekterar sär-

skilt mycket över vilken påverkan deras beteenden har. Naturen är till deras förfo-

gande. De beundrar den, men beter sig också på sätt och vis vårdslöst i den. 

 I Slutet är hållbarhetstemat påtagligt, och tidigare vårdslöshet beskrivs som 

svårförståelig för huvudkaraktärerna. De betraktar deras dåtid (vår samtid) som välin-

formerad, men ignorant. Alla människor visste vad som krävdes för att råda bot på 
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klimatförstörelse, men ett korrekt agerande lades åt sidan för kortsiktigt tänkande och 

ekonomisk vinning. Samtidigt är karaktärernas egna upplevelser av naturen få. Medan 

Mumintrollen och deras vänner gärna ger sig ut och ”upplever” naturen, är avståndet 

till den för Simon och Lucinda mycket större. Miljön som skulle ha räddats var sna-

rare något de främst hade upplevt på TV. 

 Det är både människans ignorans och en allt större distans till naturen som läro-

medlen försöker råda bot på. De flesta av böckerna uppvisar en överenskommelse om 

att människan påverkat miljön negativt. Hållbarhet definieras utifrån ett existerande 

ohållbart agerande, där exempel ges som även tas upp i Slutet; skövling av regnsko-

gar, giftiga utsläpp och nedskräpning. Även om de mer ohållbara faktorerna (de två 

första) är svåra för individer att påverka, är de exempel på hållbart leverne som läro-

medlen visar upp främst kopplade till individers beteende i den egna vardagen. Åter-

vinning och lägre energiförbrukning får mer plats i böckerna än ett aktivt politiskt 

deltagande.  

4.4.2 Läromedlens ekologiska frågeställningar, skuldbeläggning och styrning 

av agerande i miljöfrågor 

Undersökningen visar att läromedlen i analysen diskuterar hållbarhetsfrågor på olika 

vis. De flesta författarna väljer att ömsom presentera vetenskapliga sanningar där pro-

cesser beskrivs och begrepp definieras. Denna neutrala text kompletteras sedan med 

diskussioner riktade till läsaren om vilka åtgärder som behöver tas för att lösa klimat-

krisen, eller vilka effekter människans tidigare aktioner har haft. Här ämnar läromed-

len uppmuntra ett hållbart leverne bland eleverna för att på så sätt kunna rädda miljön. 

Tilltalet är i vissa av läromedlen direkt, medan vissa använder ett mer inkluderande 

“vi”. 

 Läromedlen presenterar människan som en ohållbar, störande faktor i relation 

till ekosystemen, vilket är en ekocentrisk syn som i skönlitteraturen enbart berörs 

marginellt i Slutet. Den styrning som går att finna i läromedlen handlar om att barnen 

ska ändra sina och familjens vanor, som bilkörande och vattenförbrukning. De bär 

ansvaret för nutiden och framtiden medan den vuxna generationen skuldbeläggs för 

dåtiden.  
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4.4.3 Ansvar och hantering av ångest i relation till klimathot 

Analysen visar att de skönlitterära verkens huvudkaraktärer aktiveras av vuxna eller 

sig själva för att inte passiviseras i hotet om undergång. Övriga karaktärer hanterar 

ångesten på olika sätt (förtränger, stänger in sig eller blir galna), men det mest frukt-

bara framställs vara att åka ut på äventyr, att på egen hand lösa mordgåtan eller att ta 

chansen att älska någon när chansen finns. Ansvaret att lösa själva problemet läggs 

inte på barnen, utan det finns snarare en önskan om att inkludera dem i problemet. 

Delaktighet ses som något positivt för att undvika destruktiva beteenden. Samma upp-

muntran omnämns i läromedlen: gör något, och gör det nu. Trots ett försök att pre-

sentera både positiva och negativa fakta i ämnet, handlar uppmaningen om aktion inte 

om att förhindra ångest, utan enbart om att rädda miljön. 

5 Diskussion 

Skönlitteraturens syfte bör enligt Lintner (2010) och Burke och Mackenzie (2010) 

vara att på något sätt bredda läsarens förståelse och att skapa en djup ekologisk med-

vetenhet. I studiens skönlitterära texter presenteras mestadels antropocentriska tanke-

gångar. Människan finns i jorden och nyttjar den på det sätt som gynnar oss, och 

anpassar oss bara när det uppenbarligen är ohållbart. Detta är tydligast framställt i 

Kometen kommer eftersom det är en gammal bok. Naturligtvis finns där inga explicita 

uppmaningar om att bruka jorden på det sätt som önskas, utan det är snarare en un-

derliggande ton som blandas med karaktärernas kärlek till naturen. Men var går grän-

sen mellan kärlek och utnyttjande? 

 När Garrard (2012) resonerar över användandet av apokalyps som genre för 

skönlitteratur kritiserar han genren och varnar för att stämningen och undergångs-

känslan kan påverka samhället negativt. I de båda skönlitterära verken ämnar förfat-

tarna presentera hopp på olika sätt, men framförallt är hotet om undergång närva-

rande. Ojala (2017b) menar att hopp är en väsentlig faktor för att förhindra klimat-

ångestens negativa uttryck, vilket tyder på att den apokalyptiska genrens pedagogiska 

kapacitet är diskutabel. Emellertid menar ju Persson (2012) att det är nödvändigt att 

introducera radikal och upprörande litteratur för att skapa den kritiska diskussion som 

krävs för att litteraturen ska kunna förändra någons tankesätt. Med detta stämmer både 

Slutet och Kometen kommer väl överens med tanke på deras apokalyptiska stämning. 
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Var gränsen går för att skapa intresse eller ångest är föremål för eventuell vidare 

forskning i ämnet. 

 Studiens avsikt är inte att identifiera bra eller dålig litteratur och läromedel, 

utan snarare att se hur texter som barn utsätts för kan presentera hållbarhet och till det 

korrelerade budskap och uppmaningar. Tillsammans utgör skönlitteratur och lärome-

del två viktiga medel med vilka elever kan nås för pedagogisk bildning gällande håll-

barhet. Berättelserna i skönlitteraturen låter eleverna leva sig in i en historia och 

skapar en ökad förståelse, medan läroböckerna angriper problemet på ett annat sätt. 

Där är fakta och vetenskaplighet oftast i fokus. Vår undersökning visar att medlen 

används på olika vis. Det finns naturligtvis ingen generell styrning över hur samhället 

ska fostra barnen för en hållbar framtid, utan läromedlen följer kursplanen, och skön-

litterära författare följer sin ideologiska förståelse. Ojalas (2017a, 2017b) synpunkter 

om hur vi ska göra för att lära barnen om hållbarhet utan att skapa ångest är således 

mycket viktiga. Ingen av texterna kan stå för sig själva, utan en aktiv kritisk diskuss-

ion måste föras med barnen för att undvika en befästning av destruktiv klimatångest.  

 Det är relevant att diskutera vilken effekt läromedlens mer eller mindre direkta 

tilltal och uppmaningar om förändring som presenteras för eleverna har. Vi vill na-

turligtvis uppfostra barn som tar ansvar för sin miljö, men vi vill inte lägga hela an-

svaret på deras axlar och inte heller förstärka den känsla av inkludering och exklude-

ring i klassrummet som Ideland (2016) varnar om i nuvarande hållbarhetsundervis-

ning. Lärare bör ha en insikt i och ödmjukhet inför att olika elever bär med sig skif-

tande tankegångar om dessa frågor. Särskilt när det är ett stort ansvar som läggs på 

eleverna snarare än de vuxna. Hur viktigt är det att återvinna alla plastburkar i relation 

till vuxenvärldens flitiga flygresor? Hur viktigt är det att tala om för sina föräldrar att 

cykla till jobbet snarare än att föräldrarna använder demokratiska rättigheter och på-

verkar samhället i en hållbar riktning på ett politiskt plan? Frågorna borde besvaras i 

styrdokumenten för att skapa en enhetlig UHU, för att undvika att läromedel, inom 

samma serie och förlag, till och med gör på olika sätt.  

 Denna studie har analyserat hur läromedel hanterar frågor om hållbarhet med 

målet att skapa ekologiskt medvetna medborgare och sett till hur samspelet mellan 

natur och mänsklighet skildras i skönlitteratur. Vår analys har möjlighet att göra lärare 

mer reflekterande över sin egen pedagogik, eftersom det didaktiska upplägget i håll-

barhetsundervisning kan bli både svårhanterligt och oroande. Samtidigt är det ett 
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oundvikligt ämne som måste tas upp för att det rör elevernas gemensamma framtid. 

Att göra det genom att ingjuta hopp snarare än ångest är den ordentliga utmaningen, 

och den underlättas av en didaktisk reflektion över tillgängligt textmaterial.  
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