
 

 

 

 

 

Visst är naturen viktig? 

En ekokritisk analys av svensk bilderboksutgivning inklusive översatta tit-
lar 

The nature is important, right? 
 
An ecocritical analysis of Swedish picture book publishing including trans-
lated titles 

Matilda Lignell 

 

 

 

 

 

 

Fakultet: Humaniora och samhällsvetenskap 

Ämne/Utbildningsprogram: Pedagogiskt arbete/Förskollärarprogrammet 

Nivå/Högskolepoäng: Grundnivå/15 hp. 

Handledarens namn: Johan Gardfors 

Examinatorns namn: Kristin Ungerberg 

Datum: 2020-02-21 

 



Visst är naturen viktig?  Matilda Lignell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2019 – Matilda Lignell 

Visst är naturen viktig? 

[The nature is important, right?] 

Ett examensarbete inom ramen för lärarutbildningen vid  

Karlstads universitet: Förskollärarprogrammet 

http://kau.se 

 

The author, Matilda Lignell, has made an online version of this work available under a Crea-

tive Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License.  

http://diva-portal.org 



Visst är naturen viktig?  Matilda Lignell 

 

 

 

 

Creative Commons-licensen: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.sv 

Abstract 

Keywords: Picture book analysis, ecocriticism, nature, forest 

This study is an ecocritical visual text analysis of six picture-books published 

in Sweden including translated titles aimed at preschool children. The picture 

books are all about the subject nature and they all take place in the forest. The 

purpose of the study is to find out from which point of view nature is represen-

ted in these books and in this way find out if they could be used for a pedago-

gical purpose in the preschool's activities. The result of the study showed that 

the majority of the analyzed picture books presents a biocentric view of nature 

where nature, humankind and animals are in focus. There is also examples that 

highlights an ecocentric view of nature and an anthropocentric view of nature. 

The results also showed that the books can be useful as tools in the teaching of 

nature. 
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Sammanfattning 

Denna studie är en ekokritisk visuell textanalys av sex stycken bilderböcker 

utgivna i Sverige, inklusive översatta titlar, riktade till förskolebarn. Bilder-

böckerna behandlar alla ämnet natur och samtliga utspelar sig i skogen. Syftet 

med studien är att ta reda på vilka natursyner dessa böcker presenterar samt ta 

reda på om de skulle gå att använda i ett pedagogiskt syfte i förskolans natur-

pedagogiska verksamhet. Resultatet av studien visar att majoriteten av de ana-

lyserade bilderböckerna presenterar en biocentristisk natursyn där natur, män-

niska och djur är i centrum. Det förekommer även exempel som lyfter fram 

den ekocentristiska natursynen samt den antropocentriska natursynen. Resul-

tatet visade även att böckerna kan vara användbara som verktyg vid naturpe-

dagogisk undervisning.  

 

Nyckelord: Bilderboksanalys, ekokritik, natur, skog. 
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1 INLEDNING OCH BAKGRUND 

Min utgångspunkt för den här uppsatsen är att bilderböcker kan utgöra ett vär-

defullt pedagogiskt verktyg när man bedriver undervisning i förskolan. Även 

hållbar utveckling är ett viktigt ämne som bör introduceras för barnen och att 

man tillsammans kan lära sig hur man tar hand om jorden. Inför min kom-

mande roll som förskollärare hoppas jag att denna studie kommer att vara en 

fördel för min profession och även att den kan bidra med kunskap till andra 

pedagoger i det naturpedagogiska arbetet. Då vi inte vet hur framtiden kommer 

att se ut är det hög tid att vi börjar engagera oss mer i miljöfrågor i förskolan 

och att man gör det i tid så att det blir en naturlig del av vardagen för barnen. 

Hållbar utveckling är något som har blivit ett viktigt begrepp i dagens samhälle 

och det diskuteras både i förskola och i skola för att barnen ska få möjlighet att 

förstå innebörden av det. Enligt skolverket (2018) ”ska förskolan ge varje barn 

förutsättningar för att utveckla förståelse för hur människors olika val i varda-

gen kan bidra till en hållbar utveckling” (s. 14). Det är förskollärarnas plikt att 

ge barnen möjligheterna till att på ett lustfyllt sätt lära sig om hållbar utveckling 

och miljö och för att göra detta krävs det engagerade och närvarande pedago-

ger. Det är viktigt att pedagogerna känner sig pålästa om ämnet och har en 

drivkraft om att det är barnens framtid det handlar om. Enligt Naturvårdsverket 

(2019) blir klimatet varmare och varmare vilket påverkar både människor, djur 

och växter och de menar att temperaturen måste sänkas för att det inte ska bli 

ödesdigra konsekvenser för jorden. Om vi vill värna om en bättre värld för 

nästkommande generationer så är det viktigt att vi som vuxna ger dem möjlig-

het att påverka hur vi lever på jorden.  Med kunskap och samarbete kommer vi 

förhoppningsvis kunna ändra vårt sätt att leva så att klimatkrisen stoppas och 

barnens framtid räddas.  

 

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att genom en visuell textanalys utifrån ett ekokri-

tiskt perspektiv analysera ett urval inom svensk bilderboksutgivning, inklusive 

översatta titlar, som behandlar miljö och natur. Genom denna visuella textana-

lys hoppas jag på att bidra med kunskap om vilken natursyn dessa bilderböcker 

förmedlar och om de kan användas i ett naturpedagogiskt syfte i förskolans 

verksamhet. 
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1.2 Frågeställning 

Mot bakgrund av detta syfte kommer jag att undersöka hur naturen beskrivs i 

den analyserade litteraturen, vilket förhållningssätt som personerna i böckerna 

har till naturen samt vilken relation personerna i böckerna har till djuren? Dessa 

frågor ställs för att ta reda på vilken typ av natursyn som skildras i de olika 

böckerna samt för att få reda på om de går att använda primärlitteraturen i ett 

naturpedagogiskt syfte i förskolans undervisning.  

 

1.3 Disposition  

Kapitel 1 innehåller bakgrund, syfte och frågeställning samt primärlitteratur 

och hur den har valts. Kapitel 2 presenterar tidigare forskning där jag gör en 

genomgång av den forskning som är relevant för studien och som kan sättas i 

relation till analysen. Här ryms även en litteraturgenomgång angående hållbar 

utveckling och bilderboken i förskolan. Kapitel 3 presenterar en genomgång 

av ekokritiska perspektiv och deras betydelser samt beskrivningar av troper 

och natursyner. Här ryms även val av metod och hur man går till väga i ana-

lysarbetet. I kapitel 4 finns analysen av de sex bilderböckerna och studien av-

slutas med kapitel 5 som innehåller resultatdiskussion och slutord.   

 

1.4 Primärlitteratur och urval 

Urvalet för primärlitteraturen föll på bilderböcker som riktar sig till barn i för-

skoleåldern och som handlar om miljö och natur. Gemensamt för samtliga 

böcker är att de innehållsligt undersöker skogen som tema. Valet föll på sex 

bilderböcker som alla utspelar sig i skogen. Skogen har valts för att det är en 

plats dit många av förskolans verksamheter gör utflykter till och det blir en 

naturlig plats att samtala med barnen om miljö och hållbar utveckling. Böck-

erna som har valts finns representerade på många bibliotek runt om i Sverige 

och är därmed lättillgängliga för förskolans verksamheter. Bilderböckerna som 

har valts är från 2000-talet och framåt med ett undantag från 1980-talet. Genom 

den valda primärlitteraturen hoppas jag få en syn på litteratur som kan vara 

relevant för dagens förskolas verksamhet och som kan användas i den natur-

pedagogiska undervisningen. Här nedan presenteras primärlittaraturen: 
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• Maja tittar på naturen (Lena Anderson och Ulf Svedberg, 1983). 

• Stella – en älva i skogen (Marie-Louise Gay, 2013). 

• Floras egen bok (Kristina Digman, 2011). 

• I skogen (Eva Lindström, 2007). 

• Vilse (Kristina Westerlund och Sara Gimbergsson 2007). 

• Kråke i skogen (Marie Bosson Rydell och Jessica Lindholm, 2003). 
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2 TIDIGARE FORSKNING 

Tidigare forskning om primärlitteraturen är inte något som jag har lyckats lo-

kalisera men andra litterära studier innehållande analyser utifrån ekokritiska 

perspektiv har däremot använts. Med avstamp i mitt syfte och frågeställning är 

det denna forskning som ligger till grund för studiens fokus. Echeterling (2016) 

skriver om människans relation till naturen i sin studie av C.S. Lewis Narnia-

böcker som är en analys genom ett ekokritiskt perspektiv. Echterling menar att 

människans relation till den icke-levande naturen är något som tydligt framträ-

der i böckerna och att karaktärerna ser på naturen som en plats där man som 

människa har möjligheten och rätten att utforska naturen (s. 103).                    

Även Nilsson Skåve (2015) tar upp människans förhållningssätt till naturen i 

sin studie där hon analyserar två av Stefan Castas dystopiska ungdomsroma-

ner, Den Gröna Cirkeln och Under Tiden, ur ett ekokritiskt perspektiv. Nilsson 

Skåve menar att man kan se den ekologiska miljön i samspel med samhället 

och människan och tar även upp vilka underliggande värderingar om natur och 

miljö som texten kan ge uttryck för (s. 3). Ahlbäck (2010) skriver i sin studie 

där hon gör en ekokritisk analys av Astrids Lindgrens Vi på Saltkråkan att ti-

digare ekokritiska studier oftast fokuserades på naturen som är skild från det 

mänskliga jämfört med idag då man lägger stor vikt vid att undersöka männi-

skans påverkan på naturen och på relationen dem emellan (s. 6). Då en av frå-

gorna i min frågeställning handlar om karaktärernas förhållningssätt till natu-

ren är människans relation till naturen något som jag kommer att fokuseras på 

i min analys. 

Enligt Ahlbäck (2010) presenteras olika natursyner i boken Vi på saltkråkan 

och genom analysen kunde man utläsa både antropocentrismen, biocentrismen 

och inslag av ett ekocentriskt tänkesätt (s. 7). Ett av de föreliggande målen i 

min studie är att kunna urskilja vilka natursyner som genomsyrar böckerna så 

även detta är relevant för studien. Senare i uppsatsen kommer en mer ingående 

förklaring om natursynerna.  

Widhe (2018) genomför i sin studie som handlar om bilderböcker på 1960 och 

70-talet en analys av bilderboken Sagan om Lotta från Dösjöbro där han menar 

att det tydligt lyfts fram att det blir konsekvenser för människan om hon inte 

tar hand om jorden och naturen på rätt sätt och att detta speglar människans 

livsstil och samhällssyn (s. 6). Enligt Ahlbäck (2010) är naturen sällan fylld 

med faror i den klassiska idyllen men trots detta kan man i Ahlbäcks studie 

tydligt utläsa det antropocentriska perspektivet som bär med sig faror och hot 

in i berättelsen (s. 8). Nilsson Skåve (2015) menar att man lätt kan känna en 

hopplöshet över tillståndet i världen och att miljöhot i litteraturen ofta kan 

skildras med skräck och mystik (s. 6). Som vi kommer att se blir detta även 
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aktuellt för mitt material då konsekvenser för naturen kan framkomma bero-

ende på hur människans förhållningssätt till naturen är.  

Enligt Nilsson Skåve (2015) bidrar hennes analys med kunskap om ett pro-

duktions- och konsumtionsmönster i dagens samhälle (s. 3). Då den valda pri-

märlitteraturen till min studie utspelar sig i skogen är det möjligt att konsumt-

ionssamhället inte har någon framträdande roll, möjligen om det framkommer 

nedskräpning i naturen då detta tyder på att karaktärerna har konsumerat. Till 

skillnad från Widhe (2018) som har valt bilderböcker från 1960 och 70-talet i 

sin studie har jag valt verk som är skrivna från 2000-talet och framåt med ett 

undantag från 1980-talet.  

Echterling (2016) menar att som ekokritiker bör man ställa välformulerade frå-

gor inför sin analys då dessa hjälper en att göra nyanserade ekokritiska läs-

ningar av texten och detta för att hjälpa oss att förmedla till barnen hur man på 

bästa sätt tar sig an rollen som ekologiskt medvetna medborgare (s. 98).       

Ahlbäck (2010) argumenterar om naturens stora betydelse och om att den fy-

siska miljön är viktig för karaktärerna i hennes studie (s. 15). 

 

2.1 Pedagogens ansvar för hållbar utveckling 

Persson & Persson (2015) skriver i sin bok Hållbar utveckling - människa, 

miljö och samhälle och menar att hållbar utveckling är en process som gör att 

både människor och ekosystem får sina behov tillfredsställda utan att äventyra 

förutsättningarna för kommande generationer. De menar också att i första hand 

handlar miljöproblemen i dagens samhälle om varukonsumtion, transporter 

och avfallshantering (s. 19). Frågan man ställer sig är hur man som förskollä-

rare ska kunna lära barnen att leva på ett sunt och hållbart sätt i detta samhälle? 

Enligt Persson & Persson (2015) har människan som konsument en stor makt 

och som privatperson finns det mycket man kan göra för att leva ett så hållbart 

liv som möjligt (s. 106). Karaarslanab & Teksözb (2016) skriver i sin studie 

om hållbar utveckling i skolan att det finns 70 miljoner lärare i världen som 

har alla möjligheter att forma framtiden genom hållbar utveckling (s. 8405). I 

dagens förskola krävs det en engagerad och lyhörd pedagog för att fånga bar-

nens intresse för hållbar utveckling och att göra det spännande och lustfyllt att 

lära om det. Björklund (2014) menar i sin bok Lärande för hållbar utveckling 

- i förskolan att vi måste förändra lärandet för att kunna bedriva undervisning 

om hållbar utveckling. Björklund förklarar även att dagens konsumtionssam-

hälle måste genomgå en förändring tillsammans med lärandet då det är genom 

samhället förskola och skola har vuxit fram (s. 26). Karaarslanab & Teksözb 
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(2016) framhåller att lärarna har ett ansvar att förbereda barnen på att bli med-

borgare som kan utforska hållbarhet och även fatta sociala, politiska och mil-

jömässiga beslut för sig själva och för samhället (s. 8420). 

 

2.2 Bilderboken i förskolan 

Då bilderboken är en viktig komponent i förskolans verksamhet kan studier 

med litterära analyser vara viktiga för det framtida arbetet med bilderboken i 

förskolan. Litteratur är något som finns på alla förskolor och det är oftast en 

stor del av verksamheten. Bilderboken kan användas i undervisningen på 

många olika sätt och är ett användbart verktyg för barn och personal då den 

kan förmedla känslor både i bild och text. Edwards (2008) skriver i boken Bil-

derbokens mångfald och möjligheter att bilder påverkar oss starkt och att bar-

nen oftast ägnar mer intresse åt bilderna än åt texten och att det är viktigt att 

ägna sig åt bildtolkning på förskolan så att man kan hjälpa barnen att se ännu 

mer i bilderna (s. 104). Stärkt av detta tar jag avstamp i att fokusera analysen 

både på bild och text då de ger ett starkt komplement till varandra. Skolverket 

(2019) menar att ett sätt att integrera bilderboken i förskolans pedagogiska 

verksamhet är genom tematiskt arbete där man planerar pedagogiska aktivite-

ter utifrån specifika bilderböcker. Förhoppningen med denna analys är att den 

ska ge pedagogerna kunskap om exempel på böcker som kan väljas inför det 

pedagogiska planerandet av lärandesituationer inom naturpedagogik. I boken 

En fanfar för bilderboken skriver Rhedin (2013) om vikten om att välja böcker 

ur ett barnperspektiv och menar att i dessa böcker är det oftast hög igenkänning 

för barnen (s. 42). Då den valda primärlitteraturen handlar om skogen och na-

turen skapar det förhoppningsvis hög igenkänning för barnen.   
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3 TEORI OCH METOD 

Vad är ekokritik? I boken The Ecocriticism reader beskriver Glotfelty (1996) 

ekokritiken som en studie av relationen mellan litteratur och den fysiska miljön 

(s. xviii). Enligt Schulz (2007) är ekokritiken ett relativt nytt begrepp och 

denna metod tar sig an det litterära och kulturella fältet från en ekologisk stånd-

punkt (s. xii). Garrard (2012) skriver i sin bok Ecocriticism att ekokritiken är 

unik bland samtida litterära och kulturella teorier då den har ett samband med 

ekologisk vetenskap (s. 5). Inom ekokritiken finns det olika områden beroende 

vad man fokuserar analysen på, så som miljöhistoria, politisk ekologi, ekofilo-

sofi, miljöetik och ekofeminism (Schulz, 2007. s. xi). Görlin (2009) menar att 

det finns en första och en andra våg av ekokritik. Görlin skriver att den första 

vågen handlar om naturessän som är en slags icke-fiktion som skildrar en män-

niskas vistelse i naturen och den andra vågen handlar om den mänskliga miljön 

(s. 5-6). Enligt Echterling (2016) var det inte förrän på 1990-talet som man 

började analysera barnlitteratur utifrån ekokritiska perspektiv (s. 96). Buell 

(2005) menar att anledningen till att diskussionerna om klimatet är mer kritiska 

idag än vad de var förr beror på att klimatdiskussionen är en stor del av sam-

hället idag och att det uppmärksammas på ett annat sätt än vad det gjort tidigare 

och människan är mer medveten om sin egen påverkan på naturen än någonsin 

(s. 4). Tenngart (2010) menar att ekokritiken inte bara finns till för att lyfta 

fram litterära texter utan att en av grundpelarna är att sätta fokus på människans 

förstörelse av planeten. Tenngart menar även att människans påverkan på na-

turen och jorden måste granskas då vi dessvärre står inför en klimatkris (s. 

163). Schulz (2007) menar att inom ekokritiken ses miljökrisen som ett kultu-

rellt problem som inte bara kan lösas på ett tekniskt eller vetenskapligt sätt utan 

man kan även ta sig an problemet litterärt (s. xii). 

 

3.1 Troper 

Garrard (2012) delar in sin bok Ecocriticism i olika kapitel som han benämner 

troper och menar att de samlar kreativa metaforer om naturen. I min studie 

behålls termernas engelska benämning genomgående. Garrard menar att den 

pastorala tropen har haft stor inverkan på våra konstruktioner av naturen och 

landskapet beskrivs som en idyll och att det är känslosamt och något som kan 

tämjas. Den pastorala naturen är en viktig del inom ekokritiken och har sina 

rötter i idén om naturen som stabil och varaktig trots att det ständigt sker för-

ändringar i det mänskliga samhället (s. 37, 63). Wilderness är en annan av Gar-

rards troper och kännetecknet för wildreness är att den inte har slagits ihop med 

civilisationen och att den är orörd av människan. Wilderness fungerar som ett 
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skydd för olika habitat och arter och Garrard menar att wilderness ofta analy-

seras som icke-fiktiv naturskrivning och konstruktionen av naturen skiljer sig 

från den pastorala. Landskapet beskrivs som vilt och det finns en skarp gräns 

mellan kultur och natur (s. 66,67). Enligt Garrard bygger tropen apocalypse på 

olika teorier som finns runtom i världen om att jorden en dag kommer att gå 

under. Detta var något som från början handlade om utdrag från exempelvis 

bibeln för att i senare tid vara mer kopplat till miljökatastrofer (s. 94). Garrard 

beskriver tropen dwelling som möjligheten att bo på jorden i relation till plikt 

och ansvarsförmåga och det handlar om hur människan lever på jorden och 

hennes påverkan på naturen. ”Dwelling is not a transient state; rather, it implies 

the long-term imbrication of humans in landscape of memory, ancestry and 

death, of ritual, life and work.” (s. 117).  Animals handlar om relationen mellan 

människa och djur och Garrard (2012) menar att det är svårt att dra en gräns 

mellan människa och djur då djuren som människan kan uppleva känslor och 

lidanden (s. 147). Tropen earth beskriver Garrard (2012) som två sätt att se på 

jorden. Det första är att se på jorden som en outsinlig tillgång som tillhanda-

håller resurser för människan och det andra synsättet är att människan är ett 

med jorden och att de lever i symbios med varandra (s. 202). Dessa troper kan 

komma till användning som verktyg i min analys när jag beskriver bild och 

text.  

 

3.2 Natursyner 

Görlin (2009) beskriver tre natursyner inom ekokritiken och den första kallas 

antropocentrismen- där människan är i centrum och är den enda som har ett 

egenvärde och natur och djur finns till för människans behov. Människan ser 

sig som den enda med speciella egenskaper som varken natur eller djur har. 

Görlin fortsätter med biocentrismen som är motsatsen till antropocentrismen. 

Inom biocentrismen sätts allt levande i centrum, både djur, natur och människa. 

Här tillskriver man djuren känslor och uppfattar dem som att de har tankar, mål 

och intressen. Den sista och tredje natursynen som Görlin beskriver är eko-

centrismen. Inom ekocentrismen står naturen i centrum och människan sam-

spelar på naturens villkor. Här ser man att allt runtomkring oss har ett värde så 

som floder, landskap och ekosystem (s. 7-9). Det är dessa natursyner som ska 

identifieras i analysen av primärlitteraturen. 
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3.3 Naturen och skogen 

Genom ekokritiken undersöks naturen via litteraturen och för denna studie är 

naturen ett viktigt begrepp att reda ut. Slu (2019) definierar begreppet natur på 

detta sätt: ”landskapets natur och kulturgivna element” alltså sambandet mel-

lan människa och natur och hur de påverkar varandra. Tenngart (2010) presen-

terar i boken Litteraturteori två sätt att tolka naturen på, påverkad av männi-

skan eller opåverkad av människan. Tenngart menar att det handlar om att se 

människan som jordens medelpunkt och naturen som dess omgivning eller att 

lyfta fram naturen som ett eget väsen och att det finns ett värde i allt levande 

(s. 155). 

Då de böcker som har valts ut för analysen alla utspelar sig i skogen är det ett 

begrepp som förklaras närmare här. Svenska skogen (2019) menar att skogen 

är en viktig del i lösningarna om klimatkrisen och att den är nödvändig för att 

det ekologiska kretsloppet ska gå runt. Valet av skogen som gemensam näm-

nare i den valda primärlitteraturen motiveras av att skogen är en viktig del av 

förskolans verksamheter. Det är vanligt att förskoleverksamheter gör utflykter 

till skogen och där kan pedagogerna ge barnen förutsättningar att lära om miljö 

och natur. Skogen är en plats som barnen kan relatera till när de senare pratar 

i barngrupperna om hållbar utveckling. 

 

3.4 Metod 

Då denna studie är en analys av bilderböcker faller metoden på en komparativ 

visuell textanalys. Björkvall (2018) framhåller i boken Textens mening och 

makt -Metodbok i samhällsvetenskaplig text – och diskursanalys att den texta-

nalytiska inriktningen visuell textanalys inte bara handlar om texten som cen-

tral roll i analysen utan här fokuserar man även på bilder och illustrationer (s. 

355). Björkvall menar att när det blir en blandning av dessa framträder ett tyd-

ligt resultat och det språkliga budskapet kompletteras av bilder som förstärker 

det som man vill ha sagt (s. 358). Denk (2007) menar i boken Komparativ 

metod - förståelse genom jämförelse och menar att en komparativ analys kan 

ompröva och utveckla teorier om ett visst ämne och att man på sätt kan jämföra 

likheter och skillnader (s. 7). Denna studie blir även tematisk vilket menas att 

man undersöker hur ett visst tema gestaltas i studien, i detta fall hur naturen 

gestaltas i bilderböckerna.  

Bergström & Boreús (2018) skriver i boken Textens mening och makt -Metod-

bok i samhällsvetenskaplig text – och diskursanalys att begreppet analysera 

innebär att man identifierar något och undersöker dess beståndsdelar (s. 24).  
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Widén (2019) menar i boken Kvalitativ textanalys att begreppet kvalitativ tex-

tanalys betyder att man skapar kunskap om olika texters innebörder samt att 

man bör lägga stor vikt på att ha välformulerade frågor till sin analys så att det 

blir möjligt att besvara syftet (s. 199). Enligt Björkvall bör man inför sin analys 

vara inställd på att bild och text kan visa olika saker då texten berättar om 

världen medan bilden visar den (s. 390). 

 

3.5 Reliabilitet och validitet 

Enligt Bjereld, Demker & Hinnfors (2018) betyder reliabilitet att man mäter 

sin data i undersökningen på ett tillförlitligt sätt medan validitet avser att man 

mäter det som är relevant i sammanhanget (s. 102-106). När det handlar om 

validitet anser jag att jag har undersökt det som är relevant för undersökningen 

då jag valde att begränsa mig till sex bilderböcker som alla behandlar naturen. 

Det som eventuellt skulle kunna sänka reliabiliteten i min undersökning är ur-

valet då det blir svårare att dra tillförlitliga slutsatser av ett mindre urval. Om 

jag hade haft mer tid och haft möjlighet att välja ett större urval hade under-

sökningen kunnat bli mer tillförlitlig. Istället för att göra en större generali-

sering med ett stort urval valde jag att göra sex djupanalyser. 
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4 ANALYS 

4.1 Maja tittar på naturen 

Boken Maja tittar på naturen är skriven av Ulf Svedberg och illustrerad av 

Lena Anderson (1983). Bokens handling utspelar sig i skogen och karaktären 

Maja upptäcker och utforskar naturen och djuren. Boken följer årstidernas 

gång och man kan läsa och se om det olika årstiderna. Det är en mycket infor-

mativ bok med många faktarutor om djur och natur som gestaltas i dess natur-

liga klimat.  

 

4.1.1 Hur beskrivs naturen? 

Ett exempel på hur naturen beskrivs finns på sidan 33 där Maja önskar att hon 

kunde flyga som en trollslända och man kan se Maja dansandes vid en skogs-

tjärn en varm sommarkväll. Kvällen uppfattas som varm då Maja bara har en 

klänning på sig och ett vitt skynke i händerna som hon fladdrar med. Det finns 

näckrosor i vattnet, några trollsländor i luften och en stor grön skog. Bilden 

inger ett lugn och utstrålar en harmonisk känsla samt förmedlar en känsla av 

mystik. Det ser nästan ut som om Maja skulle kunna flyga som trollsländorna 

där hon står på ett ben och vajar med ett skynke som vingar. Tjärnen ser spe-

gelblank ut. Skogen är illustrerad med många olika sorters gröna nyanser, med 

inslag av gult och uppfattas som frodig och grönskande. Bilden väcker minnen 

och känslor av sommar och barndom.  

Ett annat exempel på hur naturen beskrivs finns på sidan 44 där det har blivit 

vinter och Maja leker ute i snön. Snön faller från himlen och ett träd utan några 

löv syns i bilden. Snön lägger sig på trädets grenar och på fågelholken som 

sitter i trädet. Trots att trädet inte har några löv och är brunt och grått gör snön 

att bilden lyser upp. Maja skuttar runt i snön och ser ut att ha jätteroligt med 

ett leende på läpparna. Bilden förmedlar en längtan efter snö som visar sig 

genom hennes glädje över att snön äntligen har kommit. Allt blir ljusare när 

snön kommer och bilden inger en lekfull och glad känsla. Himlen är blekblå 

med inslag av vitt. Snön ligger djup på marken. 

Även på sidan 39 finns ett exempel på naturbeskrivning där Maja sitter på knä 

i det höga gräset en tidig morgon och tittar på ett spindelnät. Man kan se dag-

gen i gräset och i spindelnätet. Morgondimman ligger över skogen. Två spind-

lar kryper omkring i nätet och Maja tittar på dem med nyfikenhet. Skogen och 
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gräset är illustrerade med mörka gröna färger med inslag av brunt. Bilden för-

medlar en känsla av spänning och nyfikenhet i den tidiga morgonen. Vad kan 

man få se i naturen den tiden på dygnet? 

Utifrån dessa, och många fler illustrationer i boken uppfattas naturen som pas-

toral och känslosam. Garrards (2012, s. 37) trop pastoral beskriver landskapet 

som en idyll. Maja i naturen förmedlar en vacker och harmonisk natur där 

människan lever i symbios med naturen. Bilderna är detaljrika och de visar 

bland annat trollsländan i närbild, knoppar på blommor och träd, grodor som 

går från ägg till groda, maskrosfrön som sprids för vinden m.m. Naturen fram-

ställs som en inbjudande plats där alla är välkomna att undersöka den och detta 

kan styrkas då Maja upptäcker och undersöker allt som finns i skogen och det 

ger en uppmuntran om att läsaren kan göra detsamma. Årstidernas skiftningar 

framställs som en positiv sak och att alla årstider bär med sig något bra. Även 

när hösten kommer, som kan vara kall och grå, framställs den från sin bästa 

sida med ett träd med löv som skiftar i alla dess färger och en himmel som går 

i mörkblåa och vita toner. Maja går omkring under trädet och bär på en blomma 

och hon är klädd i en varm mössa, stickad tröja, kjol, strumpbyxor och stövlar 

(s. 34). Även fast det blåser i bilden förmedlar den en känsla av värme. Vintern 

visas med mycket snö och en Maja som har kul i den. Våren kommer med all 

grönska och knoppande träd och sommaren visar upp alla bär och blommor 

som växer. 

 

4.1.2 Vilket förhållningssätt har karaktärerna till naturen? 

Enligt Echterling (2016, s .96, 103) framkommer karaktärernas relation till na-

turen på ett tydligt sätt i hennes studie och karaktärerna ser naturen som en 

plats gjord för utforskande. I likhet med Echterling så är Majas förhållningsätt 

till naturen tydligt i Maja tittar på naturen och Maja anser sig ha rätten till att 

utforska den. På sidan 19 är Maja nyfiken på hur vattnet kan ta sig från rot till 

topp i ett träd. Hon sätter en plastpåse på en björkkvist och sedan kan man se 

mängder med vattendroppar på påsens insida, alltså vatten som har avdunstat 

genom hål i bladen. Här kan man som läsare se att Maja gör detta för att insupa 

kunskap om träden och för att förstå naturens gång bättre. Som läsare får man 

också möjlighet att lära sig om detta och det finns en beskrivning om man 

skulle vilja testa detta. Här kan man tydligt se hur man kan arbeta på ett natur-

pedagogiskt sätt med hjälp av Maja tittar på naturen. Trädet i beskrivningen 

tillskrivs ett egenvärde som människan visar respekt för och naturen och män-

niskan har samma status. På sidan 26 finns ett exempel på hur Maja lär sig och 

läsaren om vilda växter. Maja har med sig en blomflora till skogen för att enkelt 

kunna ta reda på vilka växter som är giftiga och vilka som inte är det. Bilden 

presenterar även en lista på växter som inte är giftiga och som är ofarliga att 
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plocka. Det ger en bild av hur informativ boken är och att den förmedlar ett 

budskap att man som läsare även kan lära sig något av den. Här framträder 

naturpedagogiken och förmedlar kunskap och lärande till läsaren. 

På sida 5 undersöker Maja en stubbe och säger: ”Du har varit med om en hel 

del, ser jag (s. 5)”. Maja klappar på stubben och här kan man som läsare se att 

Maja visar empati med stubben och att den tillskrivs ett egenvärde och att män-

niska och natur är en gemensam del av omgivningen. Maja visar prov på att 

hon bryr sig om vad som händer med naturen och att den är betydelsefull för 

oss människor. Människan samspelar med både natur och djur och det är en 

självklarhet att de ska gynna varandra. Människan är närvarande men påverkar 

inte naturen och naturens välmående är i fokus. Skildringen kan jämföras med 

Garrards trop dwelling (Garrad, 2012, s. 115).  

De barnböcker som Widhe (2018, s. 6) undersöker gestaltar konsekvenser för 

naturen och menar att det speglar människans livsstil. Även i Maja tittar på 

naturen framträder konsekvenser för naturen och det visar att det beror på män-

niskans handlande. På sida 25 undersöker Maja blommor och säger ”Drag inte 

upp roten när du plockar blommor, för då blir det kanske inga nya till nästa år! 

(s. 25)”. Detta tyder på att vi människor kan påverka naturen på ett negativt 

sätt om vi inte är försiktiga. Är vi människor oaktsamma med detta kan det 

leda till att växter och blommor inte kommer tillbaka år efter år. Det gäller att 

vi tänker efter hur vi behandlar naturen och jorden och att vi är uppmärksamma 

på att det kan bli konsekvenser av våra handlingar.  

Görlin (2009) skriver om natursynen ekocentrismen – där naturen står i cent-

rum och människan samspelar på naturens villkor (s. 7-9). Denna natursyn kan 

man tydligt se i Maja tittar på naturen då Maja följer naturens gång och hon 

påverkar den inte för att skapa sina egen natur. Ahlbäck (2010) argumenterar 

om naturens betydelse för människan och i hennes studie har den stor betydelse 

för karaktärerna i den analyserade boken (S. 15). I Maja tittar på naturen är 

naturen av betydelse för karaktärerna som en plats för lärande och kunskap. 

Maja tittar på naturen förmedlar ett budskap om att vi människor måste ta 

hand om naturen. Då mycket i boken baseras på kunskap och fakta så ger det 

en bild av vikten att vara påläst när man besöker naturen och skogen. Exempel 

finns bland annat på sidan 28 där man får information om små däggdjur. Här 

beskrivs vad däggdjuret är för något, exempel på vanliga smågnagare och hur 

de lever m.m. Även på sidan 9 finns ett exempel på fakta om naturen och just 

detta handlar om träd och kottar. Man får information om vad som finns bakom 

barken, hur gammalt ett träd kan bli, hur kottar blir till och att man kan lyssna 

på dem. 

 



Visst är naturen viktig?  Matilda Lignell 

14 

 

4.1.3 Vilken relation har karaktärerna till djuren? 

Majas förhållningssätt till djuren är empatiskt och nyfiket och hon talar vänligt 

med djuren och visar dem respekt. Djuren beskrivs informativt och verklig-

hetstroget i faktarutorna. Exempel finns på sida 13 där man kan se en groda 

som går från ägg till grodyngel. Först får man se ägget, sedan yngel, därefter 

får den ben, sedan försvinner svansen och till sist är det är en färdig groda. 

Processen är även beskriven i text. På sida 22 kan man läsa om insekter och se 

en fluga i närbild som tydligt visar sugsnabeln och alla flugans ögon. Där finns 

även en beskrivning om var flugorna helst håller till och hur de gör när de äter.  

På sidan 50 oror sig Maja över djuren och hur de ska klara sig på vintern. Maja 

säger: ”Om vintern blir svår, har också många djur det mycket besvärligt. 

Många djur söker sig till människorna för att komma åt mat. Sätt upp ett fågel-

bord till dem!” (s. 50). Här visar Maja att vi människor har en möjlighet att 

hjälpa djuren. Garrard (2012, s. 147) beskriver tropen animals som handlar om 

relationen mellan människa och djur. Tropen animals är något som kan imple-

menteras i denna skildring om hur Maja bemöter djuren. Människan visar hän-

syn till djuren och delar naturen med dem. Görlin (2009) beskriver natursynen 

biocentrismen – där allt levande sätts i centrum, både djur, natur och människa 

(s .7-9). Denna natursyn passar in i Maja tittar på naturen då det beskrivs hur 

Maja bryr sig både om naturen och djuren.  

På sidan 30 sitter Maja och metar och undrar om det gör ont i masken när man 

sätter den på kroken? Här visar Maja empati med masken och tillskriver den 

känslor och ett egenvärde. Detta tyder på människans ansvar i att inte skada 

djuren. Detta är ett tydligt tecken på att Maja bryr sig om djuren och sätter dem 

i centrum och att hon ser på djuren med respekt och hänsyn. Djuren i boken är 

fria i naturen och är viktiga för människan 

På sida 43 förklara Maja hur man kan hjälpa fåglarna genom att sätta upp nya 

holkar och lägga i torr mossa så att fåglarna får det varmt och torrt. Även detta 

är ett exempel på hur Maja bryr sig om djuren och hon visar att det är viktigt 

att bry sig om dem. Som människa kan man hjälpa djuren på många sätt om 

man har kunskapen om vad de behöver.  

 

4.2 Stella – En älva i skogen 

Stella – En älva i skogen är skriven och illustrerad av Marie-Louise Gay 

(2002) och handlar om storasystern Stella och lillebror Sam som besöker sko-

gen där de undersöker träd, djur och växter. Stella och Sam promenerar ge-
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nom skogen och Sam ställer frågor till Stella för att han vill veta mer om sko-

gen och naturen och Stella svara så gott hon kan. Tillsammans undersöker 

och utforskar de naturen och djuren. Denna bok är en översatt utgåva. 

 

4.2.1 Hur beskrivs naturen? 

Ett exempel på hur naturen beskrivs i Stella – En älva i skogen finns på si-

dorna 28-29. Stella springer genom skogen och Sam står och tittar upp i ett 

träd. Trädstammarna är stora och ståtliga och är ritade i vita, bruna och gråa 

färger. Små gröna löv faller ner från träden och på marken växer svampar i 

olika röda färger. I ett träd sitter en hackspett och hackar och i ett annat sitter 

en tvättbjörn. Träden står mycket tätt ihop och bakom dem skymtar en ljusblå 

himmel. Bilden förmedlar en känsla av en lekfull och harmonisk natur.  

På sidorna 24-25 finns ännu ett exempel av naturbeskrivning. För att ta sig 

till skogen måste Stella och Sam ta sig över en stor bäck. Eftersom Sam är 

rädd för att blöta ner sina fötter får han rida på Stellas rygg och hon hoppar 

över bäcken på stenarna som finns i bäcken. Bäckens vatten är turkost med 

inslag av vitt och man kan se hur det strömmar. Det finns grodor och en 

sköldpadda i bäcken. På himlen som är ljusblå med små vita moln flyger 

några trollsländor omkring. På andra sidan bäcken ligger skogen där träden 

utgör en allé in i skogen. Träden har ritats i gråa, bruna och vita färger. Mar-

ken är ljusgrön och där växer svampar. Denna bild ger ett soligt och varmt in-

tryck och träden som står i en allé känns som ett välkommande in i skogen. 

Utifrån dessa naturbeskrivningar om Stella – En älva i skogen uppfattas natu-

ren som idyllisk och kan vävas ihop med Garrard (2012, s. 37) och den pasto-

rala tanken om naturen.  

 

4.2.2 Vilket förhållningssätt har karaktärerna till naturen? 

Sam och Stella har olika förhållningssätt till naturen i Stella – en älva i natu-

ren. Sams förhållningssätt är avvaktande och reserverat då han tror att det 

finns mycket som är farligt i skogen. Med hjälp av Stella som har ett öppet 

och nyfiket förhållningssätt till naturen övervinner han till slut sin rädsla.  

På sida 30 finns ett exempel som visar Sams rädsla när Stella klättrar upp i ett 

träd och Sam stannar kvar på marken: ”Klättra upp hit, Sam, sa Stella. Man 

kan se hela världen. Kan kaniner klättra i träd? Undrade Sam. Nej, men du 

kan, sa Stella. Kom nu, Sam. Det är underbart här uppe. Det är lika underbart 

här nere, sa Sam. Bland kaninerna” (s. 30). Här beskrivs syskonens syn på 

naturen då Stella klättrar upp i träden och insuper allt det vackra som hon kan 
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se uppifrån trädet medan Sam stannar kvar på marken hos de ulliga små kani-

nerna där han känner sig säker. Sam håller med om att naturen är vacker men 

vill hålla sig på marken.  

På sida 40 finns ett exempel på att Sam faktiskt har övervunnit sin rädsla för 

skogen och naturen. Det börjar regna och Stella och Sam bygger en koja av 

ormbunkar och grenar med en bädd av mossa. När de ligger i kojan beskrivs 

denna konversation mellan syskonen: ”Vad ska vi göra nu? Undrar Sam. 

Titta efter älvor, sa Stella. Om du ser en älva får du önska dig något. Jag ser 

en, ropade Sam. Var? Var? undrade Stella. För sent! Sa Sam. Den flög iväg. 

Jaha, sa Stella. Vad önskade du dig? Jag önskade att jag kunde stanna här för 

alltid, sa Sam. Jag också, sa Stella” (s. 40). Här kan läsaren förstå att Sam 

känner sig hemma i skogen och att han gärna skulle stanna kvar om det gick. 

Med hjälp av Stella har han övervunnit sin rädsla och fått ett nytt förhåll-

ningssätt till naturen och skogen. Genom att Sam och Stella bygger kojan vi-

sar också på att de använder sig av skogens resurser för att söka skydd och på 

så sätt tar de hjälp av skogen när de behöver. De ser på skogen som en till-

gång och barnen är i naturen men påverkar den inte negativt. Enligt Ahlbäck 

(2010, s. 15) har naturen stor betydelse för personerna i hennes analys och i 

likhet med detta är naturen i Stella – en älva i skogen viktig för Stella och 

Sam, både som en plats för lärande och för lek och fantasi. 

Echterling (2016, s. 103) menar att hennes analys lyfter fram en frihet för ka-

raktärerna att upptäcka och undersöka naturen. Stella och Sam upptäcker och 

utforskar naturen på ett nyfiket sätt och som bland annat visas på sidan 28 där 

de undersöker träden: ”Visst är skogen vacker? Sa Stella? Titta på de här 

stora gamla träden. Är de äldre än mormor? Frågade Sam. Nästan, sa Stella. 

De är minst hundra år” (s. 28). Detta citat tyder på att Stella och Sam jämför 

träden i skogen med personer som de kan relatera till och att relatera till sin 

mormor ger träden en mänsklig gestalt och ett tecken på att Stella och Sam 

ser på träden som jämlikar. 

4.2.3 Vilken relation har karaktärerna har djuren? 

Karaktärernas förhållningssätt till djuren är från Stellas sida positivt och nyfi-

ket medan Sam är avvaktande. På sida 32 hittar Stella en orm och säger: 

”Titta Sam, sa Stella. Vilken vacker orm! Den är ganska lång, sa Sam. Kan 

inte ormar svälja människor? Den är alldeles för liten, sa Stella” (s. 32). Tex-

ten framställer för läsaren att Sam är rädd för ormen då han inte har kunskap 

om den. Stella däremot lär Sam med hjälp av sin kunskap att ormen inte är 

farlig. På sida 33 ser Stella och Sam ett piggsvin. ”Vad är det där? sa Sam. 

Ett piggsvin, sa Stella. Rör den inte! Den är väldigt taggig. Varför skulle nå-

gon vilja röra ett piggsvin? sa Sam” (s. 33). Detta citat uppfattas som att 
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Stella är öppen för alla djur men att hon förstår att man bör vara extra försik-

tig med vissa. För Sam råder det inga tvivel om att han aldrig skulle röra ett 

djur som var farligt. Djuren framställs som fria i Stella - en älva i skogen och 

människan respekterar dem. 

Görlin (2009) beskriver natursynen biocentrismen – där allt levande sätts i 

centrum, både djur, natur och människa (s .7-9). Denna natursyn kan man ut-

läsa i boken då Stella och Sam visar en respekt och vördnad för djuren. Dju-

ren lever fria i skogen och de påverkas inte av syskonen. Även Garrards 

(2012, s. 147) animals kan sättas i relation till Stella – en älva i skogen.  

 

4.3 Floras egen bok 

Floras egen bok är skriven och illustrerad av Kristina Digman (2011) och 

handlar om karaktären Flora som besöker skogen och undersöker naturen och 

djuren. Flora har en dagbok där hon skriver ner saker som handlar om naturen 

och djuren och saker som hon vill minnas. Flora bekantar sig med djuren och 

skaffar många nya vänner bland dem. Det är tydliga och informativa beskriv-

ningar och bilder om växter och djur i boken. 

 

4.3.1 Hur beskrivs naturen?   

Bilderna i Floras egen bok är detaljrika och som läsare får man bland annat se 

olika trädgrenar, ekollon, mossor, blomknoppar, trädknoppar m.m. På sida 24 

kan man som läsare lära sig om olika mossor och lavar. ”Bärgarlav ser ut som 

små trumpeter” (s. 24) har Flora skrivit som anteckning i sin dagbok. Här bland 

annat framträder det naturpedagogiska perspektivet i både text och bild då det 

är informativt om hur mossor och lavar ser ut och var de växer.  

På sida 13 sitter Flora på en sten med slutna ögon. På marken växer det brunt 

gräs med inslag av grönt. Bredvid Flora står ett videträd med knoppar och i 

trädet sitter en koltrast och sjunger. På marken växer blåsippor och några bruna 

löv ligger även där. Allt är väldigt stort i förhållande till Flora som är mycket 

liten i bilden. Himlen är vit med inslag av svagt rosa, gröna och lila moln. Flora 

har tagit av sig sin mössa och vänt ansiktet uppåt. I en av Floras anteckningar 

till bilden kan man läsa: ”När jag hör koltrasten måste jag sätta mig på en sten 

och bara lyssna” (s. 13). Bilden förmedlar en värme och en längtan efter våren. 

När de första solstrålarna tittar fram och när fåglarna börjar sjunga. En nystart 

efter den mörka och kalla vintern.  
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På sida 15 sitter Flora på en sten och nu har det blivit sommar. Gräset är färgat 

i olika nyanser av grönt och står högt omkring henne. Flora har en krans av lila 

syrenblommor i håret och hon sitter och trär syrenblommor med hjälp av en 

nål på en tråd så att det blir en lång girlang. Himlen runtomkring henne är vit. 

Bilden ger ett lugnt intryck och Flora ser väldigt fokuserad ut på det hon gör. 

En anteckning till bilden lyder: ”Försommarljud - Göken, svalan, näktergalen 

och tusen bin i körsbärsträdet” (s. 15). Detta förmedlar sommarminnen och 

värme.  

På sida 27 har det blivit höst och Flora plockar blåbär från blåbärsriset. Som 

nämnts tidigare är Flora liten i förhållande till blåbärsriset som är stort som ett 

äppelträd jämfört med Flora. Det växer även lingon och rosa ljung. Bredvid 

ljungen står en korg där Flora har lagt i ljungblommorna som hon har plockat. 

Marken är fylld med ljusgrön och mörkgrön mossa och några rönnbär ligger 

på marken. Detta ger en bild av hösten som skördetid för människan. Flora 

använder sig av naturens resurser genom att plocka blåbär och lingon som föda 

och ljungblommor som hon ska använda till annat.  

Utifrån dessa exempel beskrivs naturen som pastoral och känslosam. Garrard 

(2012) skriver om den pastorala naturen och menar att den beskrivs som ett 

idylliskt landskap som är stabilt och varaktigt (s. 37). I Floras egen bok får 

man intrycket av att naturen är stabil och att den ser likadan ut från år till år.  

 

 

4.3.2 Vilket förhållningssätt har karaktärerna till naturen? 

Echterling (2016, s. 96) argumenterar om människans relation till naturen i de 

analyserade böckerna och menar att den tydligt framkommer i hennes studie. 

Floras förhållningssätt i Floras egen bok är också något som framträder tydligt 

och det uppfattas som hänsynsfullt och kärleksfullt. Flora skriver i sin dagbok 

om vad som finns i skogen och om vad man kan göra där året runt. På sida 30 

beskriver Flora hur hon ser fram emot våren: ”Men om några veckor vänder 

det och ljuset börjar komma tillbaka. Så börjar allting om igen: knoppar och 

blad, småkryp, blommor och fågelsång, ja…livet!” (s. 30). Detta tyder på hur 

Flora ser fram emot de olika årstiderna och på hur hon anpassar sig efter natu-

rens gång. På sida 28 pratar Flora med en igelkott om allt som hon ska göra 

när han sover för vintern: ”Bygga snölyktor, elda brasor, steka äpplen, åka 

kälke, mata fåglar” (s.28). Flora ser hela tiden framåt emot vad de nya årsti-

derna har att erbjuda. Här visar även Flora hur hon använder sig av naturen då 

hon bygger av snön, eldar med ved från skogen, äter äpplen och åker kälke i 

backarna.   
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Som det har nämnts tidigare är Flora liten i förhållande till växter och djur då 

hon till exempel plockar blåbär från blåbärssnåret som om de vore äpplen i 

äppelträdet. Det visar för läsaren att människa och natur har samma status och 

att människan anpassar sig efter skogens regler. Naturens välmående är i stort 

fokus. Flora använder sig av naturen för att få föda då hon plockar blåbär. Ahl-

bäck (2010, s. 15) menar att naturen är av stor betydelse för karaktärerna i 

hennes studie och att den fysiska miljön är viktig för dem. I likhet till detta är 

naturen av stor betydelse för Flora som en plats där hon kan lära om naturen 

och djuren, hämta föda och även själv hjälpa natur och djur.   

På sida 12 är Flora orolig för naturen och växterna och hur de ska klara sig 

under vintern. ”Men nätterna är kalla och jag är orolig för allt som spirar och 

växer. Jag hämtar mossa och torra löv och bäddar in blommorna om kvällen så 

att de inte ska frysa” (s. 12). Här visar Flora en oro och empati över naturen 

och dess växter. Hon vill försäkra sig om att de inte fryser sönder. Här påverkar 

hon naturen i en positiv bemärkelse. Hon hjälper naturen med dess naturliga 

mående. Garrard (2012) beskriver tropen dwelling som bland annat handlar om 

hur människan lever på jorden och hennes påverkan på naturen (s. 115). Denna 

trop kan sättas i relation till beskrivningen om Floras förhållningssätt till natu-

ren ovan. 

De barnböcker som Widhe (2018, s. 6) undersöker gestaltar konsekvenser för 

naturen och menar att det speglar människans livsstil. Även i Floras egen bok 

framträder konsekvenser för naturen och det visar att det beror på människans 

handlande. På sida 30 där man ser hur Flora matar fåglarna på vintern då det 

är svårt för dem att hitta mat. Konsekvensen om man inte matade fåglarna 

skulle kunna bli att fåglarna svälter ihjäl om de inte hittar mat på eget sätt. Här 

har människan ett ansvar att ta hand om djuren och hjälpa till när det behövs. 

Om inte fåglarna finns blir det svårt för det ekologiska kretsloppet att fortsätta 

snurra. Flora har ett sympatiskt förhållningssätt till naturen och visar tydligt att 

hon bryr sig om den. Flora är medveten om att det blir konsekvenser för natu-

ren och för henne själv om naturen inte tas om hand på rätt sätt. Detta är förut-

sättningar för att leva ett hållbart liv. 

 

4.3.3 Vilken relation har karaktärerna till djuren? 

Då hon är i samma storlek eller till och med mindre än djuren ser Flora sig som 

jämlik med djuren. Floras förhållande till djuren i Floras egen bok är hjälp-

samt. Flora hjälper djuren och de i sin tur hjälper Flora. På sida 19 kan man se 

Flora ligga på ett näckrosblad i en sjö och en groda som simmar därifrån. Tex-

ten förklarar att grodan har hjälpt Flora ut till näckrosbladet genom att hon fick 

rida på hans rygg då hon inte kan simma. ”Jag vill också simma nån dag, är det 
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varmt i vattnet, undrade jag? Vänta några dagar du, sa groda, så kan vi ha sim-

lektion när det blir varmare. Men om du vill kan du sitta på min rygg så tar jag 

med dig ut till näckrosbladet” (s. 19). Här tillskrivs grodan en mänsklig gestalt 

då Flora kan tala med honom.  

På sida 23 åker Flora båt med en trollslända som är lika stor som henne själv. 

Först är Flora rädd för trollsländan men efter en pratstund blir de vänner. ”Är 

du mycket farlig? Viskade jag och blundade. Inte för dig! Sa hon då, vi kan ha 

flyglektion någon dag! Men inte idag – och svisch, så var hon borta!” (s. 23). 

Här beskrivs trollsländan som en varelse med känslor och empati precis som 

människan. Flora och trollsländan får en relation till varandra och de bemöter 

varandra med respekt och de är lika viktiga i naturens gång. Garrard (2012, s. 

147) beskriver tropen animals och denna trop kan man integrera i analysen och 

skildringen av Floras relation till djuren. 

Dessa är exempel på hur djuren hjälper Flora och på hur de respekterar 

varandra. Hur Flora hjälper natur och djur kan man bland annat se på sida 30 

där hon matar fåglarna samt på sida 12 där hon bäddar in blommorna med löv 

inför kvällen. Detta tyder på ett samspel dem emellan. Flora ser inte sig själv 

som någon som är större än djuren och hon ser inte ner på dem, istället lever 

de i samspel med varandra. På sida 28 kan man se att Flora har ett samtal med 

en igelkott i dess lya. Görlin (2009) beskriver natursynerna ekocentrismen – 

där naturen står i centrum och människan måste samspela på naturens villkor 

och biocentrismen – där allt levande sätts i centrum, både djur, natur och män-

niska (s. 7-9). Dessa natursyner passar bra in i Floras egen bok då både natur 

och djur har en central roll.  

4.4 I skogen 

I skogen är skriven och illustrerad av Eva Lindström (2007) och handlar de tre 

vännerna Maggan, Snuten och Trim som bor tillsammans i ett hus i skogen. 

De tre vännerna trivs bra på sin boendeplats till plötsligt en dag då tallarna och 

många andra träd bestämmer sig för att ge sig av därifrån. När träden försvin-

ner blir det mörkt och kallt på den plats där de bor och de tre vännerna känner 

sig ensamma. Tillslut kommer träden tillbaka och allt blir som vanligt igen.  

 

4.4.1 Hur beskrivs naturen? 

Ett exempel på naturbeskrivning finns på sidorna 6-7 där de tre vännerna går 

runt med hinkar och öser vatten ur en lite sjö. På bilden finns det träd i gråa, 

bruna, svarta, blå, gula och vita färger och de har även försetts med ben. Mar-

ken är lila och blåfärgad. Det växer några snår i gråa färger. Sjön är blekblå 
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och några fåglar flyger omkring bland träden. Man kan även se vännernas hus, 

som är svart, skymta fram mellan träden. Himlen är gul, det ser ut som att det 

är solen som försöker komma fram bland träden.  På sida 8 beskrivs hur träden 

bestämmer sig för att ge sig av. ”Nu pratar björkarna och tallarna om att ge sig 

av. Dom ska ha semester på ett annat ställe. På en ö som ligger i en vacker sjö. 

Hejdå, säger dom och går iväg” (s. 6,7). Då träden har försatts med ben i bil-

derna ger det träden en mänsklig karaktär och de kan själva bestämma om de 

ska ge sig av eller inte.  

På sida 10 visas en bild på hur naturen ser ut efter att träden har gett sig av. 

Växterna är nästan obefintliga förutom lite strån här och där. Marken är brun 

och vit och sjön har antagit en mörkgrå färg. Landskapet ser kargt och kallt ut. 

Man kan se på bilderna att det nästan blir en ogästvänlig plats att bo på. In-

trycket av bilderna förmedlar en blåsigare och kallare känsla utan träd. De tre 

vännerna sitter tillsammans på en bänk och blickar ut över landskapet. Några 

fåglar flyger omkring. Naturen ändras till det bättre så fort träden kommer till-

baka. På sida 19 kan man se hur färgerna ändras från mörkt till ljusare. Himlen 

i bilden är gul, som att solen kommer tillbaka med träden. 

Garrard (2012) menar att den pastorala naturen beskrivs som ett landskap som 

är stabilt och varaktigt (s. 37). Detta passar inte in i naturbeskrivningarna i I 

skogen då naturen ändrar sig genom boken. Den kan inte ses som stabil. Den 

går inte heller att sätta i relation med Garrards (2012) Wilderness då Garrard 

menar att naturen är opåverkad av människan i wilderness (s. 66). Människorna 

i I skogen påverkar naturen till stor grad då de till och med bor i skogen.  

 

4.4.2 Vilket förhållningssätt har karaktärerna till naturen? 

I centrum för denna bok står människan och hennes perspektiv på hur hon ser 

på naturen. På sida 7 säger vännerna: ”Det kan blåsa. Det kan vara växlande 

molnighet. Blad kan ramla av och barr kan bli gula. Pinnar kan ligga tvärs över 

stigar. Solen kan skina. Det är hela tiden vi som bestämmer. (s. 7)” Detta citat 

uppfattas som att de tre vännerna känner sig överlägsna skogen och dess inne-

vånare. Även om det är vädret som skiftar av sig själv vill de tre vännerna tro 

att de är de som bestämmer. Det skulle kunna uppfattas som en lek de tre vän-

nerna emellan men då de är bosatta i skogen utan föräldrar verkar det som att 

skildringen är verklighet.  

Echterling (2016) menar att relationen mellan karaktärerna och naturen fram-

kommer tydligt i böckerna i hennes studie och att de ser på naturen som en 

plats för utforskande (s. 96). Karaktärerna i I skogen har inga ambitioner till 

att utforska naturen runt omkring sig och de har ett respektlöst och nonchalant 
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förhållningssätt till naturen då de mest fokuserar på sig själva. Görlin (2009) 

beskriver antropocentrismen där människan är i centrum och är den enda som 

har ett egenvärde. Natur och djur finns till för människans behov (s. 7-9). De 

tre vännerna ser sig själva som att det är dom som bestämmer över skogen och 

påverkar naturen. Det är mycket fokus på människan och hur hon mår när na-

turen ändras till det sämre.  

Ahlbäck (2010) argumenterar om naturens betydelse för personerna i hennes 

studie och menar att den har en stor betydelse för dem. I I skogen har naturen 

inte någon stor betydelse för de tre vännerna, de visar inte prov på att de vär-

desätter naturen. På sida 7 lämnar träden skogen men de tre vännerna verkar 

inte reflektera över orsaken till detta utan fokuserar mest på hur de upplever 

den nya naturen utan träd och växter. Människans känslor och mående är i 

fokus inte naturens. Skildringen kan jämföras med Garrards (2012, s. 115) trop 

dwelling. 

På sida 11 kan man se de tre vännerna sitta tillsammans på en bänk och blicka 

ut över det karga landskapet. I bilden är vännerna avbildade bakifrån så man 

kan inte se deras ansiktsuttryck. Trim säger: ”Nu är det Maggan, snuten, jag, 

lite sly och några snår. Det är kallt. Vem har bestämt att det ska vara kallt? Inte 

vi i alla fall” (s. 11). Detta tolkas som att vännerna inser först nu vad det faktiskt 

är som har hänt. Det är något sorgligt över bilden då vännerna sitter tätt ihop 

på den lilla bänken, som om de försöker trösta och värma varandra.  

Vännerna funderar aldrig på vad de kan göra för att få träden att stanna kvar 

utan fokus ligger hela tiden på dom själva och deras känslor inför trädens för-

svinnande. De står och ser på när träden försvinner och gör inga ansatser till 

att stoppa dem, förutom när två små aspar försvinner på sida 9. ”Samma dag 

försvinner två små aspar. Det är ett snår som skrämmer dom. Kom tillbaka, 

ingenting är farligt! Ropar vi. Men dom bara springer” (s. 9). Detta tyder på att 

vännerna först har sett träden försvinna och då gjorde de ingenting men sedan 

när asparna försvinner börjar de inse problematiken.  

Människans påverkan på naturen kan göra mycket på både gott och ont. Det 

ger en ganska tydlig bild att vi som människor måste ta hand om naturen och 

växter så att det ekologiska kretsloppet kan fortsätta att snurra.  Trots att träden 

har försvunnit och det är kallt och grått står vännerna fast vid att de inte är 

rädda. ”På kvällen saknar vi våra träd. Molnen far omkring som galningar och 

snart blir det natt. Men vi är inte rädda” (s. 13). Detta kan tydas vid att vännerna 

inte drabbas av klimatångest. De försöker ordna till den natur som finns kvar 

så gott de kan men verkar kanske inte inse konsekvenserna av vad som har 

skett. De barnböcker som Widhe (2018, s. 6) undersöker gestaltar konsekven-

ser för naturen och menar att det speglar människans livsstil. Även i I skogen 

framträder konsekvenser för naturen och det visar att det beror på människans 
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handlande. Konsekvenserna i I skogen leder bland annat till att klimatet blir 

annorlunda, vännerna känner sig ensamma, djurlivet minskar m.m. 

På sida 16 blir det en årstid som vännerna inte vet vad de ska kalla. Bilden 

visar att snön har försvunnit och marken är gul med diverse långa grässtrån. 

Det blåser kraftigt som man kan se då gräset lutar åt ett håll och Snuten måste 

hålla i sin hatt. ”Det blir en annan årstid. Vi kan inte bestämma oss för vad vi 

ska kalla den” (s. 16). Det blir svårare att se årstidernas skiftningar om växter 

och träd inte ger oss de rätta signalerna, att de tappar sina blad på hösten eller 

knoppas på våren. Här kommer problematiken med klimatkrisen in och dess 

väderomslag. Det kan exempelvis vara dåligt med snö på vintern och på som-

maren kan det vara varmare och torrare än normalt.  

Träden kommer till slut tillbaka till skogen och på sida 26 får man se vännerna 

sitta tätt tillsammans på bänken och återigen titta på träden och naturen. I denna 

bild får man se vännerna framifrån och man kan se på deras ansiktsuttryck att 

de ser nöjda ut. ”Alla är hemma nu. Tallarna susar svagt och björkarna berättar 

semesterminnen från den där sjön som var så fin. Fågeln säger att det har blivit 

sommar. Vi kan inte komma på något som passar bättre så vi håller med” (s. 

26). Här tycks allt vara återställt till som det var innan träden försvann. Vän-

nernas inställning till naturen tycks dock ha förändrats och de har insett hur 

viktig naturen faktiskt är för människan. Naturen är viktig för att jorden ska 

må bra och människan tar den många gånger för given. Människan måste börja 

tänka på hur hon behandlar naturen och inse att det kan bli konsekvenser av 

hennes handlingar. Då människan är beroende av naturen krävs det att hon är 

påläst och uppmärksam på naturen och dess mående.  

  

4.4.3 Vilken relation har karaktärerna till djuren? 

De tre vännerna hittar en liten fågel när vintern har kommit till skogen. ”Varför 

flög du inte söderut? Frågar Maggan. Vintern kom så plötsligt, säger fågeln. 

Jag var inte förberedd och förresten har jag ont i fötterna. Snälla, stanna hos 

oss, säjer snuten. Vi är så ensamma” (s. 15). Fågeln tillskrivs här ett egenvärde 

och att den är en varelse med känslor. Fågeln kan här förmedla till de tre vän-

nerna varför hon inte flög söderut. De hjälper fågeln att bli bra i sina fötter och 

den får stanna hos dem. Detta tolkas som att de tre vännerna vill att fågeln ska 

stanna för deras skull, för att de är så ensamma. De vill ha någon att ta hand 

om och ser på fågeln som någon som står under människan. Man skulle även 

kunna uppfatta att syftet med att hjälpa fågeln är att få lite mer liv på platsen 

där de bor. Om fågeln stannar kanske träden och grönskan kommer tillbaka? 

Garrards (2012, s. 147) trop animals kan sättas i relation till de tre vännernas 

relation till fågeln i I skogen.  
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Då träden har försvunnit framträder inte många djur i boken och när naturen 

tar stryk och dör ut är det inga djur som kan leva där. Djuren behöver naturen 

med sina växter och träd och om de inte finns tillgängliga blir det även svårt 

för djuren att överleva. En stor del av djurens föda kommer från träd och växter 

och djuren letar sig därifrån om det inte finns möjlighet till att hitta föda. Detta 

är ett tecken på hur allting hänger ihop i ett kretslopp. Djuren behöver naturen 

och naturen behöver djuren. Vi människor måste vara varsamma så att vi inte 

förstör samspelet mellan djur och natur. Detta ger oss ett perspektiv om hur 

viktig naturen är och att vi inte bör ta den för given. 

 

4.5 Vilse 

Vilse är skriven av Kristina Westerlund & illustrerad av Sara Gimbersson 

(2007) och handlar om en flicka som är på utflykt i skogen med sin familj.  

Flickan upptäcker en snigel på vägen som hon vill utforska och när hon vänder 

sig om för att visa sin familj är de borta och flickan är vilse. Hon börjar springa 

och leta efter vägen hem men bestämmer sig sen för att söka skydd under en 

gran tills någon hittar henne. Flickan blir till slut hittad av karaktären Tomten 

och hans hund och de hjälper henne hem till familjen.  

 

4.5.1 Hur beskrivs naturen? 

På sida 6 ges första naturbeskrivningen. ”Det finns en skog med en liten sjö” 

(s. 6). Bilden visar en skog med en sjö mitt i. Vid sjön står en björk med ljus-

gröna löv och en grå sten. Runtomkring sjön finns det många granar med glesa 

grenar och har färgerna brunt och mörkgrönt. Det är även ritat en väg förbi 

sjön. Marken är grön i olika nyanser. På sida 18 finns ett annat exempel av 

naturskrivning. Bilden visar hur flickan har gått vilse. Granarna tornar upp sig 

framför flickan och är bruna och mörkgröna. Marken under granarna är brun 

och grön. En liten knallröd fågel sitter i en gran och tittar ner på flickan. Himlen 

är ljusgrön. Bilden ger en känsla av en mörk och stor skog och att flickan är 

liten i förhållande till den. Flickan går och tittar upp på granarna och håller sig 

om magen och hon ser orolig ut. På sida 28 har flickan blivit hittad av en ka-

raktär i boken vid namn tomten och hans hund. De åker på tomtens flakmoped 

och hunden springer efter. Skogen ser mörk ut och längs vägen växer det vita 

små blommor. Granar står på ena sidan av flakmopeden och blommorna på 

den andra. Vägen de åker på är en liten skogsväg. Bilden förmedlar en mörk 

skog. De små vita blommorna ger ett harmoniskt intryck där de står längs med 

kanten av skogsvägen och lyser upp i mörkret. Trots den mörka skogen ger 
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bilden en glad känsla då flickan och tomten har glada ansiktsuttryck. Det finns 

inget skrämmande med bilden.  

 

4.5.2 Vilket förhållningssätt har karaktärerna till naturen? 

Enligt Echterling (2016) framkommer människans relation till naturen tydligt 

i hennes studie och karaktärerna i de analyserade böckerna ser på naturen som 

en plats att utforska och upptäcka (s. 96, 103). I början av Vilse har flickan 

ambitionerna att utforska djur och natur i skogen men senare i boken släpper 

hon dem ambitionerna då hon går vilse. Flickans förhållningssätt är först öppet 

och nyfiket på naturen för att sedan ändras till rädsla. När flickan har gått vilse 

kan man se henne gå omkring i skogen. På sida 18 går hon och tittar upp på 

granarna som tornar upp sig framför flickan som stora jättar. Flickan håller sig 

om magen och ser rädd ut. ”Nu märker hon bara att hon är ensam och att inget 

är som det brukar. Jo, det är granar och stenar och stigar som vanligt, men ändå 

är det fel” (s. 18). Flickans förhållningssätt i denna bild är rädsla mot skogen 

och naturen. Hon tycker att skogen ser ut som vanligt men då hon är vilse känns 

allting bara fel. Hon är ensam och vet inte vart hon ska gå. Flickan har inget 

förtroende för naturen i detta läge.  

På sida 22 ser man flickan kramande ett träd. Flickan känner sig rädd och led-

sen och känner att hon skulle behöva en kram. ”Hon vill vila och nästan gråta. 

Kanske krama en gran var det nån som sa, granar kan visst trösta” (s. 22). Här 

har hon fått förtroende för skogen igen och söker tröst hos den. När man är 

utsatt och ensam måste man finna tröst någonstans. Den lilla, röda fågeln sitter 

på en sten och tittar på flickan men flickan verkar inte märka den. Här ser 

flickan på skogen som något omhändertagande. När hon känner sig ledsen och 

rädd kan hon vända sig till skogen för att söka tröst. Flickans ögon är slutna 

när hon kramar trädet och det är en känsla av lugn över bilden.  

Flickan använder sig av skogens resurser för att de som letar efter henne ska 

hitta henne lättare. ”Men först gör hon ett tjockt streck på stigen och en mur av 

stenar, som ett STOPP! Till dem som letar. Och hon hänger sin hårsnodd på 

en gren som en skylt och gör en pil av pinnar som pekar: Här inne väntar fak-

tiskt jag” (s. 24). Flickans största fokus ligger på att komma hem och inte på 

hur hon kan behandla naturen och skogen på ett bra sätt. 

På sida 25 hittar flickan en gran att vila under. ”Hon rullar ihop sig där inne i 

grangrottan. Ögonlocken blir så tunga och svåra att hålla öppna. Det sista hon 

ser innan hon somnar är hur alla träden står runt runtomkring och vaktar” (s. 

25). Trots att flickan är i en väldigt utsatt situation kan hon känna sig trygg för 

att skogen finns där och hon uppfattar det som att skogen vaktar henne när hon 
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sover. På bilden kan man se hur granen omsluter flickan. Här är människa och 

natur ett med varandra. Den lilla fågeln har även den lagt sig på en av grenarna 

på granen, precis ovanför flickan och somnat. Görlin (2009) beskriver antropo-

centrismen - där människan är i centrum och är den enda som har ett egenvärde. 

Natur och djur finns till för människans behov (s. 7-9). Denna natursyn kan 

jämföras med karaktärens förhållningssätt i Vilse då flickan mest har fokus på 

sina egna behov. 

 

4.5.3 Vilken relation har karaktärerna till djuren? 

De djur som förekommer i Vilse är en snigel, en fågel och en hund. På sida 17 

ser flickan snigeln och börjar undersöka den. ”Hon har aldrig sett en sån lång 

och ingen som varit fläckig som en leopard. Och hon undrar hur den tar sig 

fram, för det gör den. Det ser man, fast väldigt, väldigt långsamt” (s. 17). Sni-

geln bemöts från flickan med nyfikenhet och spänning och hon blir imponerad 

av att den är lång och fläckig. Hon vill ta reda på mer om den och undrar hur 

den tar sig fram. Här väcks en beundran från flickan inför snigeln. Snigeln 

lever fritt i skogen och påverkas inte utav människan. Det naturpedagogiska 

perspektivet kan vävas in här då snigeln väcker frågor hos flickan och hos lä-

saren. Som läsare kan man spinna vidare på frågorna om snigeln och lära sig 

mer.  

Flickan träffar på hunden två olika gånger i boken. Första gången är på sida 

10. Flickan går förbi huset där hunden och dess ägare Tomten bor när hon är 

på väg till skogen. Flickan beskriver hunden som stor och svart och att den 

skäller vilt när hon går förbi och rycker i snöret som den sitter fast i. Här visar 

flickan en rädsla för hunden och att det inte är något djur som hon vill titta 

närmare på. Andra gången hon träffar hunden är när hon har gått vilse. På sida 

25 kan man se hur hunden hittar flickan under granen som hon har gömt sig 

under. ”När hon vaknar sitter det en hund där och vaktar! Hon känner igen 

Tomtens hund, den är stor och svart, kanske borde hon bli rädd? Men hunden 

struntar i henne. Den vänder bort huvudet och skäller. Den vill att husse ska 

komma. Det tycker den är viktigast” (s. 25). Här blir hunden en räddare i nöden 

som skäller så att hans husse kommer till platsen och hittar flickan. Flickan 

accepterar hunden för att hon måste, då hon inte har någon annan vid sin sida. 

Här kan flickan förlita sig på hunden och se bortanför rädslan. Flickans accep-

tans av hunden visar att hon förlitar sig på djuren och tillskriver dem känslor 

och empati. Här passar Garrards (2012, s. 147) trop animals in och den kan 

sättas i relation till flickans och hundens relation i Vilse.  

Flickan uppmärksammar inte den lilla fågeln som syns på bilderna när hon har 

gått vilse. Den benämns inte i texten och har inget direkt syfte i boken Fågeln 
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följer flickan tills det att hon har blivit hittad för att sedan ses flyga iväg över 

skogen. Den uppfattas som ett vakande öga över flickan då den uppenbarar sig 

när hon har gått vilse för att sedan försvinna när hon har hittats av Tomten.  

 

4.6 Kråke i skogen 

Kråke i skogen är skriven av Marie Bosson & illustrerad av Jessica Lindholm 

(2003) och handlar om Kråke och hans syster Elsa som är på Skogsmulle i 

skogen tillsammans med en grupp andra barn och några ledare. Tillsammans 

lär dom sig om djur och natur i skogen. Kråke och Elsa och de andra barnen i 

gruppen och ledarna promenerar in i skogen samtidigt som de pratar om saker 

de ser längs vägen. De hittar en solig glänta där de har picknick och äter sin 

matsäck. Därefter utforskar de djur och natur och ledarna lär barnen om vad 

som finns i naturen och skogen.  

 

4.6.1 Hur beskrivs naturen? 

På sida 7 ser man Kråke och Elsa som går med de andra barnen och ledarna på 

en skogsväg på väg in i skogen. Skogsvägen är brun, marken bredvid är ljus-

grön och ser ut som mossa och det finns granar och björkar illustrerade i dess 

rätta färger. Intill vägen ligger en stor sten med mossa på. Bilden ger en känsla 

av en harmonisk och lugn skog. Barnen skuttar omkring på vägen.  

På sida 20 kan man se barnen och ledarna sitta i en glänta och äta matsäck. 

Maken är ljusgrön och granar och träd står runtomkring dem. Det finns två 

stora stenar som några av barnen har klättrat upp på för att intaga sin matsäck. 

”Det är jättemysigt att sitta i solen och äta matsäck tycker Kråke” (s. 20). 

Denna bild förmedlar en upplevelse av naturen som barn och ledare njuter av. 

De njuter av att vara i naturen och av hur lugnt och skönt det kan vara i skogen.   

Kråke i skogen lyfter fram en harmonisk och glädjefylld natur i skogen. En 

plats där man som människa kan undersöka och utforska för att lära sig mer 

om djur och natur. Utifrån dessa naturbeskrivningar tolkas naturen som en idyll 

och kan kopplas ihop med Garrards (2012, s. 37) trop pastoral.  

 

4.6.2 Vilket förhållningssätt har karaktärerna till naturen? 

På sida 6 där barn och ledare går på den lilla skogsvägen som leder in i skogen 

kan man se deras glada ansiktsuttryck som förmedlar en känsla av glädje över 
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att vara i skogen. Kråke skuttar runt på vägen och ser genuint glad ut. Bilden 

ger en känsla av förväntan och lycka över att vistas i naturen.  

På sida 41 finns ett exempel på när ledarna använder sig av ett naturpedago-

giskt perspektiv när de lär barnen vad man ska göra om man har gått vilse. 

”Kom så går vi ut ur kojan, säger Ellinor. Jag ska visa er hur man kan göra 

stopptecken på stigen. Tre streck betyder stopp, säger hon och skrapar tre 

streck med foten över stigen. Barnen får lägga tre pinnar över stigen på ett 

annat ställe och Ludvig kommer på att om man inte kan hitta några pinnar, kan 

man lägga kottar och stenar på rad” (s. 41). Här använder sig människan av 

naturens resurser för hennes egen vinnings skull och att man ser på skogen som 

en resurs. De poängterar även i boken att det är viktigt att man plockar bort 

efter sig när man har exempelvis byggt en koja eller lagt fram pinnar på stigen, 

att man återställer det som det var när man kom dit. Vikten av att återställa 

naturen så som den var när man kom ger en känsla av respekt för naturen och 

skogen. Att vi människor använder oss av den men att det är viktigt att vi även 

tänker på konsekvenserna för natur och skog. Görlin (2009) beskriver natursy-

nen biocentrismen- där allt levande sätts i centrum, både djur, natur och män-

niska (s. 7-9). Denna natursyn passar in i beskrivningen av naturen i Kråke i 

skogen.  

På sida 9 får man se hur ledarna lär barnen om myror. ”Petter håller upp en 

bild av en myrstack och Ellinor berättar att myrorna bygger stacken av pinnar 

och barr som de hittar i skogen” (s. 9). Här är ett exempel på hur barnen i boken 

och även läsaren lär sig om naturen. Om människan lär sig om naturen är det 

lättare för henne att skapa en positiv relation till den och de kan leva i samklang 

med varandra. Okunskap leder snabbt till rädsla för det man inte vet något om. 

Om man inte vet hur människans handlingar påverkar naturen är det svårt att 

leva ett hållbart liv. Echterling (2016, s. 96) argumenterar i sin studie om män-

niskans relation till naturen och menar att den tydligt framträder i hennes ana-

lys. Detta ät något som kan sättas i relation med karaktärernas förhållningssätt 

till naturen i Kråke i skogen. 

På sida 35 ser man Kråke och de andra barnen krama träd. Kråke tänker: ”Tänk 

om han var alldeles ensam! Då känns det bra att hålla om trädet. Trädet blir 

som en kompis”(s. 35). Detta tyder på att Kråke känner en trygghet med trädet 

och han tillskriver det en mänsklig karaktär och något som är värt att ta till vara 

på. På sida 36 bygger barnen en koja. ”Det är mysigt inne i kojan, grenarna 

skyddar mot vinden. Men det känns ändå kallt att sitta direkt på marken. Då 

hämtar de granris och torrt gräs som de lägger som ett golv i kojan. Det blir 

mjukt och varmt att sitta på” (s. 36). Här använder sig barnen av skogens re-

surser och ser den som en tillgång. Naturen hjälper barnen att hålla värmen och 

på så sätt blir den värdefull för barnen.  



Visst är naturen viktig?  Matilda Lignell 

29 

 

Barnens och ledarnas förhållningssätt är varsamt och respektfullt gentemot na-

turen och skogen. De behandlar den försiktigt och förstår dess värde. Genom 

kunskap lär sig barnen mer om naturen. I likhet med Ahlbäck (2010, s. 15) som 

skriver i sin studie om naturens betydelse för människan så är naturen av bety-

delse för karaktärerna som en plats för kunskap, lärande och gemenskap i 

Kråke i skogen.   

 

4.6.3 Vilken relation har karaktärerna till djuren? 

Djuren i boken är inte så många men de djur de möter bemöter de på ett nyfiket 

och respektfullt sätt. På sida 18 tittar barnen och ledarna på en myrstack. ”De 

tittar en stund på myrorna. Barnen är noga med att inte peta i myrstacken, för 

de vill ju inte förstöra myrornas fina bygge” (s. 18). Myrorna i boken är fria 

och människan visar respekt och vördnad för deras bygge av myrstacken. 

”Tänk att en pytteliten myra kan bära hem en stor larv som de ska ha till mid-

dag” (s. 18). Här visas för läsaren att Kråke är imponerad av myrorna för att 

de kan bära en tung larv hem till stacken. Kråke tänker även på djuren som 

smarta då han poängterar att de har byggt sin stack nära en gran så att det inte 

ska bli så långt att bära barren. Djuren framställs som fria i naturen utan män-

niskans påverkan. Garrards (2012, s. 147) trop animals kan sättas i relation 

med karaktärernas förhållningssätt till djuren i Kråke i skogen. 

På sida 24 ser man en ledare och ett barn sitta på huk och titta på en orm. ”De 

sätter sig på huk och tittar på den svarta ormen. Petter säger att det är en snok, 

det kan man se på de gula fläckarna på huvudet. Den kan bitas, men de är inte 

giftiga. Sakta ringlar snoken in mellan löven” (s. 24). Här visas ett exempel där 

djuren lever fria i skogen utan påverkan av människan. De är nyfikna på ormen 

men gör ingen ansats till att röra den. De har kunskap om den och vet att den 

inte är giftig men låter den ändå vara i fred. Detta visar på att de har respekt 

för ormen och att de räcker att bara få se den. Det naturpedagogiska perspek-

tivet framträder när Petter lär barnen att ormen är en snok och inte är giftig. 

Han använder sig av naturen för att visa och lära.   
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5 AVSLUTANDE DISKUSSION OCH RESULTAT 

5.1 Resultatdiskussion 

I denna ekokritiska analys har jag valt att lyfta fram exempel på litteratur som 

pedagoger i förskolans verksamhet kan använda sig av i den pedagogiska 

undervisningen. Den analyserade primärlitteraturen presenterar alla de tre na-

tursynerna, biocentrismen - där allt levande sätts i centrum, både djur, natur 

och människa; antropocentrismen – där människan är i centrum och är den 

enda som har ett egenvärde; och naturen och djuren finns till för människans 

behov och ekocentrismen – där naturen står i centrum och människan måste 

samspela på naturens villkor (Görlin, 2009).   

I Maja tittar på naturen (Anderson & Svedberg 1983) och Floras egen bok 

(Digman, 2011) finns det en empatisk och kärleksfull känsla för naturen och 

djuren från karaktärerna. Böckernas budskap poängterar vikten att ta sitt ansvar 

och behandla naturen väl. Görlin (2009) presenterar natursynerna ekocentr-

ismen –och biocentrismen (s. 7-9). Dessa två natursyner sätter båda naturen i 

centrum och min analys tyder på att både Maja tittar på naturen och Floras 

egen bok utgår från dessa syner och att det är människans ansvar att ta hand 

om och vårda naturen och djuren på rätt sätt. Echterling (2015, s. 96) skriver i 

sin studie om människans påverkan på naturen. I både Maja tittar på naturen 

och Floras egen bok påverkar karaktärerna naturen på ett positivt sätt och de 

lyfter fram vikten av att insupa kunskap om natur och djur och naturen fram-

ställs som pastoral och känslosam. Garrard (2012) menar att den pastorala tro-

pen beskriver det idylliska landskapet som stabilt och varaktigt (s. 37). Enligt 

Echterling (2016) lyfter hennes studie även fram en inbjudande och lärorik na-

tur där människan har möjlighet att undersöka och utforska (s. 103). Detta är 

även något som stämmer överens med böckernas budskap. Djuren har även de 

en central roll och är betydelsefulla för människan och det läggs stor vikt i att 

inte skada djuren utan hjälpa dem i stället. I både Maja tittar på naturen och 

Floras egen bok kan man tydligt se ett naturpedagogiskt perspektiv då man 

som läsare lär sig tillsammans med karaktärerna.  

Analysen av Stella - En älva i skogen (Gay, 2013) och Kråke i skogen (Bosson 

& Lindholm, 2003) presenterar en nyfikenhet och en vilja att lära om natur och 

djur. Som Ahlbäck (2010) skriver om betydelsen av den fysiska miljön så har 

naturen en stor betydelse för karaktärerna i dessa två böcker och det finns en 

övervägande känsla av sympati med djur och natur och de respekteras av ka-

raktärerna. Dessa böcker var inte fullt lika kunskapsgivande som Maja tittar 

på naturen och Floras egen bok men de har ett budskap om att tillsammans 

kan vi lära oss om naturen och djuren. Naturen presenteras som pastoral och 
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känslosam. Garrard (2012) menar att den pastorala tropen beskriver det idyl-

liska landskapet som stabilt och varaktigt (s. 37). Görlin (2009) skriver om 

natursynen biocentrismen och menar att här sätts både natur, människa och 

djur i centrum (s.7-9). Denna natursyn kan sättas i relation med både Stella - 

En älva i skogen och Kråke i skogen. Även i dessa böcker kan man skönja ett 

naturpedagogiskt perspektiv då man som läsare kan lära av och med karaktä-

rerna.  

De två resterande böckerna Vilse (Westerlund & Gimbersson, 2007) och I sko-

gen (Lindström, 2007) förmedlar en känsla av okunskap om naturen och dju-

ren. De två böckerna presenterar karaktärer som känner sig osäkra i naturen 

och som inte presenterar någon fakta om den. Görlin (2009) beskriver natur-

synen antropocentrismen och menar att här sätts människans behov främst. (s. 

7-9). Denna natursyn är mycket tydlig i både Vilse och I skogen då karaktärerna 

sätter sina egna behov före naturens och djurens. I I skogen kan man även se 

att det blir konsekvenser både för människa och natur när människan inte be-

handlar naturen på rätt sätt. De barnböcker som Widhe (2018) undersöker ge-

staltar konsekvenser för naturen och menar att det speglar människans livsstil 

(s. 6).  

De sex bilderböckerna som har analyserats behandlar alla naturen och visar på 

ett eller annat sätt att den är betydelsefull och viktig för människan. Alla sex 

bilderböcker berör hur människan ser på naturen och fyra av dem visar på en 

osjälvisk syn där naturen och djuren är i centrum (Maja tittar på naturen, Flo-

ras egen bok, Stella-en älva i skogen och Kråke i skogen) medan de 2 reste-

rande förmedlar en syn där människan är i centrum (Vilse och I skogen). 

Tenngart (2010) skriver om natursyner och menar att man kan se den som ett 

eget väsen och att allt har ett värde eller att man ser människan som jordens 

medelpunkt och naturen som dess omgivning (s 155).  

Analysen ger en inblick i hur vi människor bör förhålla oss till naturen men 

även vad vi behöver tänka på när vi besöker den. Böckerna lyfter fram naturens 

egenvärde och att vi som människor kan lära av den. Ahlbäck (2010) skriver i 

sin studie att hon kunde identifiera en hållbar miljöfiktion med ett budskap av 

gemenskap och trygghet mellan naturen och karaktärerna (s.17). Detta är något 

som även min analys visar upp och i de flesta av böckerna presenteras en före-

ställning av gemenskap och trygghet mellan karaktärerna och naturen (Maja 

tittar på naturen, Floras egen bok, Stella-en älva i skogen och Kråke i skogen). 

I Vilse och i I skogen uppfattas mer en gemenskap mellan karaktärerna och inte 

mellan naturen och karaktärerna.  
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5.2 Metoddiskussion 

En aspekt som är viktig att ta i beaktande är att alla tolkningar som har trätt 

fram i analysen är mina egna. Mina erfarenheter och kunskap om ämnet kan 

speglas i min analys och hur jag tolkar text och bild. Om en annan person gör 

samma analys skulle det förmodligen bli andra tolkningar av materialet vilket 

också skulle påverka resultatet. I enlighet med Björkvall (2018, s. 358) håller 

jag med om att text och bild kompletterar varandra och att de tillsammans kan 

förmedla tydliga budskap till läsaren. Genom att beskriva både bild och text 

gav det en djupare tyngd i min analys och medförde en tydlig bild på hur män-

niskans relation till naturen och djuren framträder i böckerna. Om jag hade valt 

att inte analysera bilderna utan enbart texten hade relationerna inte framträtt 

lika tydligt. Efter arbetet med analysen har jag blivit ännu mer medveten om 

hur stor betydelse en bildanalys kan ha i en undersökning när man analyserar 

litteratur.  

I analysen använde jag mig av Garrads (2012, s. 37-202) troper som verktyg 

för att beskriva bild och text. Samtliga troper beskrivs närmare i kapitel 3. Un-

der arbetets gång med analysen kom jag fram till att alla troper inte var appli-

cerbara på urvalet. De tre troper som var användbara verktyg för att beskriva 

bild och text i analysmaterialet var animals, dwelling och pastoral. De troper 

som däremot inte användes var apocalypse och earth. Även Görlins (2009, s. 

7-9) tre natursyner var användbara i min analys. Dessa natursyner beskrivs 

även de närmare i kapitel 3. Under arbetets gång med analysen framträdde det 

tydligt vilka natursyner som presenterades i urvalet. Genom att applicera dem 

i analysen underlättade de arbetet med att besvara frågeställningarna.  

 

5.3 Slutord 

Förhoppningsvis har denna studie spridit kunskap om bilderböcker som kan 

användas som verktyg i den naturpedagogiska undervisningen. De bör dock 

kompletteras med annat material då de analyserade bilderböckerna fokuserar 

på natur och miljö och inte tar upp allt som berör hållbar utveckling. Persson 

och Persson (2015) menar att miljöproblemen främst handlar om varukonsumt-

ion, transporter och avfallshantering (s. 19). Dessa områden bör också lyftas i 

arbetet med hållbar utveckling i barngrupperna.  

Bilderböcker är ett bra verktyg då texter och framförallt bilder påverkar oss 

starkt och det är ett enkelt sätt att implementera litteraturen i förskolan. Ech-

terling (2016) menar att vi som vuxna kan ta hjälp av ekokritiska analyser av 

barnlitteratur när vi ska förmedla till barnen hur de ska bli ekologiskt medvetna 
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medborgare (s. 98). Enligt Tenngart (2010) kan en ekokritisk analys ha ett dju-

pare mål än att bara analysera text och bild och menar att utifrån dessa analyser 

kan man identifiera sätt som kan få oss människor att tänka om hur vi lever på 

jorden. Tenngart menar också att det måste till en ändring i vårt leverne och att 

en ekokritisk analys kan vara en bit på väg i en sådan process (s.163). Nilsson 

Skåve (2015) tar upp i sin analys att karaktärerna blir eco-warriors vars upp-

drag blir att rädda jorden (s. 5).  

Med hjälp av litteraturen kan man lyfta fram åtgärder som behöver göras för 

att människan ska tänka till och tänka om. Texter och bilder kan på ett konkret 

sätt förmedla en bild av hur vi människor behandlar jorden och hur vi kan ändra 

vår inställning till klimat och natur. För att vi ska kunna leva här på jorden i 

symbios med natur och djur måste vi börja tänka på hur vi behandlar dem. Det 

är lätt att tänka att naturen som har funnits i många miljoner år alltid kommer 

att finnas men det verkar som att det kanske inte är så. Fortsätter vi i samma 

takt att förstöra naturen kanske det till slut inte finns någon kvar. Echterling 

(2016) menar att litteraturen kan lyfta fram positiva miljövisioner som gör att 

vi kan se vår värld i ett annat ljus (s. 99). Bilderboken kan användas för att 

lyfta fram hur man som förskollärare kan arbeta med hållbar utveckling i för-

skolan och förhoppningsvis bidra till en friskare och sundare värld.  

 

5.4 Fortsatt forskning 

Ett förslag på vidare forskning är att göra en större studie av bilderböcker och 

gå mer på djupet om vad som passar att använda i ett naturpedagogiskt syfte. 

En tanke som jag hade från början var att göra en studie där jag skulle jämföra 

bilderböcker under tid. Välja bilderböcker från olika årtionden och jämföra vad 

som skiljer dem åt och om det har ändrats angående synen på miljö och natur. 

Det tror jag skulle ge en tydlig bild av hur arbetet har gått framåt när det handlar 

om hållbar utveckling. Att vi i dagens samhälle är väl medvetna om vad som 

måste göras. För att dra tillförlitliga slutsatser av detta material behöver man 

ett stort urval och det kräver även att studien blir stor och därmed tar lång tid, 

vilket jag inte hade i nuläget. Det hade varit intressant att se om och hur det 

har ändrat sig genom åren. Detta kan även vara användbart för förskolans verk-

samhet då man kan hitta mer underlag för naturpedagogiskt arbete i barngrup-

perna.  
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