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Sammanfattning 

Studien syftar till att undersöka hur hållbarhetsperspektiv kan inkluderas i svenskämnet på 

gymnasiet, enligt riktlinjer från skolverket. En ekokritisk läsning av Maja Lundes roman Binas 

historia utifrån Timothy Mortons teorier om mörk ekologi och hyperobjekt är tänkt att svara 

mot syftet. Den ekokritiska litteraturanalysen ses ur ett didaktiskt perspektiv och frågor om 

vilken didaktisk relevans analysen har diskuteras avslutningsvis. Materialet läses mot bakgrund 

av Timothy Mortons teorier om hyperobjekt och mörk ekologi. Ett hyperobjekt kan inte 

upplevas i sin helhet av en människa på grund av dennas begränsade livslängd och oförmåga 

att uppleva flera lager av tid samtidigt. Begreppet viskositet används för att förklara 

hyperobjektets tröghet och hur vi redan befinner oss i dess trögflytande massa, vilken illustreras 

av en honungsburk som en fluga desperat försöker ta sig upp ur. Romanens tre olika berättelser 

utspelas under olika tider och karaktärerna upplever därmed olika aspekter av hyperobjektet 

bidöd. De tidigare generationerna hoppar glatt ner i honungsburken och lämnar åt kommande 

generationer att upptäcka hur den trögflytande honungen inte låter dem ta sig upp ur burken. 

Begreppet agrilogistik förklaras som drivkraften bakom neolitiska revolutionen och vidare 

utveckling inom jordbruk och teknologi. Drivkraften liknas vid en rytm som ingen kan sluta 

dansa till. Analysen visar hur karaktärerna i boken inte kan undvika att delta i vad som leder 

till bidöd, vilket med hjälp av teorin om agrilogistik kan förklaras som att de inte kan sluta 

dansa till den svåridentifierbara rytmen av utveckling.  
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1. Inledning 

I skolans värdegrund och uppdrag tydliggörs skolans övergripande ansvar för att inkludera 

hållbarhet i alla ämnen på gymnasiet.1 Eleverna ska ges ”insikter så att de kan dels själva 

medverka till att hindra skadlig miljöpåverkan, dels skaffa sig ett personligt förhållningssätt till 

de övergripande och globala miljöfrågorna.”2 Lärarens utmaning är att konstruera relevanta 

undervisningsmoment som på något sätt behandlar miljöfrågor. Möjligheterna kan tyckas 

oändliga, men är inte alltid enkla att konkretisera. Undervisningen ska vara relevant ur flera 

perspektiv och behandla olika frågor utöver de ämnesspecifika, samtidigt som uppläggen 

behöver inspirera eleverna och kännas meningsfulla för att någon inlärning ska ske. Lärarens 

vardag är redan fylld av stress och många mer påtagliga och brännande utmaningar. Därför kan 

förslag och inspiration om hur miljöperspektivet kan inkluderas underlätta i planeringen. Den 

här studien ska förhoppningsvis visa hur litteraturundervisning och arbete med miljöfrågor kan 

kombineras. 

 

2. Syfte och frågeställning  

Det självständiga arbetet syftar till att undersöka hur teman som hållbar utveckling och 

klimatförändringar kan behandlas i litteraturundervisningen på gymnasiet. Ett skönlitterärt verk 

från genren dystopisk litteratur kommer att analyseras ekokritiskt och eventuell didaktisk 

relevans inom ramen för miljöperspektiv i undervisning på gymnasial nivå kommer att 

undersökas. Verket i fokus för studien är Binas historia av Maja Lunde.3 Teorier av Timothy 

Morton, vilka hör till grenen mörk ekologi,4 fungerar som utgångspunkt i den ekokritiska 

analysen. En diskussion om huruvida dystopisk skönlitteratur bidrar till elevers förståelse för 

klimatförändringar inkluderas i studien. För att genomföra syftet avses därmed följande frågor 

att ställas mot materialet: 

• Hur kan Binas historia läsas ekokritiskt med avstamp i Timothy Mortons teorier om 

mörk ekologi och hyperobjekt? 

 
1 Skolverket, ”Läroplan Gy11 – Skolans värdegrund och uppgifter” 

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-

gymnasieskolan/laroplan-gy11-for-gymnasieskolan (2021-02-18). 
2 Skolverket, ”Läroplan Gy11 – Skolans värdegrund och uppgifter”. 
3 Maja Lunde, Binas historia, Natur & Kultur, 2016. 
4 Timothy Morton, Dark Ecology. For a Logic of Future Coexistence. New York: Columbia University Press 

2016, s. 5. 

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/laroplan-gy11-for-gymnasieskolan
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/laroplan-gy11-for-gymnasieskolan
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• Vilken didaktisk relevans har den ekokritiska analysen och hur skulle verket och 

analysverktygen kunna användas i litteraturundervisningen på gymnasiet för att svara 

mot skolans värdegrunds riktlinjer om ett övergripande miljöperspektiv? 

 

3. Bakgrund 

3.1 Skolans styrdokument 

Skolverkets läroplan för gymnasieskolan Lgy 115 förklarar de riktlinjer lärare har att följa i 

utformningen av undervisningen. Att ”var och en som verkar inom skolan ska också främja 

aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö”, samt att 

miljöperspektivet ska ”ge eleverna insikter så att de kan dels själva medverka till att hindra 

skadlig miljöpåverkan, dels skaffa sig ett personligt förhållningssätt till de övergripande och 

globala miljöfrågorna” framkommer av denna. Inget av ovanstående är specifikt för 

svenskundervisningen utan är tänkt att genomsyra alla ämnen på gymnasiet.6 Hur 

miljöperspektivet ska få plats i undervisningen bland de ämnesspecifika riktlinjerna är till stor 

del upp till läraren att avgöra. Något som dock enligt läroplanen ska ingå i ämnet svenska följer 

nedan. 

 

Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda skönlitteratur och 

andra typer av texter samt film och andra medier som källa till självinsikt och förståelse av andra 

människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar. Den ska utmana eleverna till 

nya tankesätt och öppna för nya perspektiv.7 

 

Utdraget visar på ett utrymme för miljöperspektiv i litteraturundervisningen. Om det 

ekokritiska analysverktyget används inom ramarna för vad som redan ska ingå i 

litteraturundervisningen har läraren kombinerat flera viktiga element i samma moment. 

Jag anser att det finns en stor relevans för studier som föreslår och inspirerar till ett 

integrerat miljöperspektiv i svenskundervisningen på gymnasiet. 

 

 
5 Skolverket, ”Läroplan Gy11 – Skolans värdegrund och uppgifter”. 
6 Skolverket, ”Läroplan Gy11 – Skolans värdegrund och uppgifter”. 
7 Skolverket, ”Läroplan Gy11, Ämne – Svenska” 

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-

gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3Fsubje

ctCode%3DSVE%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3 [hämtad 2021-05-19]. 

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DSVE%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DSVE%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DSVE%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3


5 
 

3.2 Ekokritik och didaktik 

Åsa Nilsson Skåve och Corina Löwe skriver i inledningen till antologin Didaktiska perspektiv 

på hållbarhetsteman i barn- och ungdomslitteratur hur ungdomars möten med berättelser om 

miljön och klimatet kan leda till ökad prioritering av hållbarhetsfrågor bland unga.8 Nilsson 

Skåve och Löwe menar att människor förmodligen engageras mer känslomässigt i miljöfrågan 

efter att ha sett en fiktiv film med klimathotet som tema, än genom att läsa en tidningsartikel 

på samma tema. En del av dess potential ligger i hur fiktiva världar kan röra sig mellan tid- och 

rumsgränser och kan på så sätt måla upp den värld som tidningsartiklarna menar att vi är på väg 

mot eller i vissa fall redan nått.9 Flera exempel på hur ekokritiska analyser av romaner, dikter 

eller bilder kan användas i undervisningen redogörs för i antologin.  

Löwe lyfter i ”Sköna nya värld, men vad ska vi äta? – matmotivet i framtidsskildringar för 

barn och unga”10 invändningen om att ekokritisk läsning av litteratur i undervisningen skulle 

förringa dess estetiska värde och att litteraturen görs till ett verktyg för ytterligare kunskap 

snarare än en berättelse. Den positiva aspekten, vilken Löwe värdesätter högre än den negativa, 

utgörs bland annat av att elever tillåts reflektera över hur människor reagerar i kristider.11 Att 

förflytta läsaren mellan tid och rum, att låta läsaren erfara nya situationer och miljöer är en del 

av litteraturens charm och något som sker vare sig läsaren vill eller inte. Eleverna lär påverkas 

på ett eller annat sätt av innehållet i litteraturundervisningen. Att låta dem få djupdyka ner i sina 

upplevelser och reflektera kring dessa kan leda till en rikare läsupplevelse. En poäng i att ibland 

läsa utan vidare arbete kring läsningen finns självklart också.  

Petra Platen skriver i Hållbarhet i Språkutbildning12 hur temat hållbar utveckling kan 

integreras i tyskämnets litteratur- och kulturvetenskapliga studier. Platen lyfter rollen som 

apokalyptisk skönlitteratur, vilket faller inom ramen för dystopiska genren, kan tänkas spela för 

ungdomars förståelse av miljöperspektivet. Den apokalyptiska litteraturen har ökat i popularitet 

och fått en aning ny karaktär jämfört med både 1800-talets och atomålderns förståelse av 

katastrof.13 Samtida katastroflitteratur, menar Platen, präglas i stor grad en rädsla för den 

oförutsägbara katastrofen, vilket hör tätt samman med hur klimatförändringarnas konsekvenser 

 
8 Åsa Nilsson Skåve, Corina Löwe, (red.), Didaktiska perspektiv på hållbarhetsteman i barn- och 

ungdomslitteratur, Stockholm: Författarna och Natur & Kultur 2020, s. 7. 
9 Nilsson Skåve & Löwe, s. 8. 
10 Corina Löwe, ”Sköna nya värld, men vad ska vi äta? – matmotivet i framtidsskildringar för barn och unga”, i 

Didaktiska perspektiv på hållbarhetsteman i barn- och ungdomslitteratur, Åsa Nilsson Skåve, Corina Löwe, 

(red.), Stockholm: Författarna och Natur & Kultur 2020. 
11 Löwe, s. 76. 
12 Platen Petra ”Hållbarhet i Språkutbildning” i Perspectives on Ecocriticism: local beginnings, global echoes, 

Öhman Marie et al. (red.), Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing, 2019. s. 149. 
13 Platen, s. 156 – 157. 
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har visat sig med sin oförutsägbarhet. Platen refererar till Eva Horn som argumenterar för en 

stor didaktisk relevans i protagonisten ”den sista människan” som enligt Horn är vanligt 

förekommande i dystopisk litteratur. Den dystopiska litteraturen föreslår framtida scenarier 

istället för att ställa en prognos och utesluter därmed inte möjligheten för andra scenarier, vilket 

Platen ser som didaktisk potential eftersom läsaren aktiveras genom att behöva ta ställning till 

det förslagna scenariot.14  

Didaktisk relevans i ekokritik av ungdomsdystopier lyfts även i Malin Alkestrands ”Bristen 

på social hållbarhet i framtiden – ungdomsdystopin Eleriatrilogins didaktiska potential” ur 

antologin Didaktiska perspektiv på hållbarhetsteman i barn- och ungdomslitteratur.15 

Alkestrand exemplifierar hur Eleriatrilogin kan användas i undervisningen för att belysa bristen 

på ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.16 Trilogin målar upp en dystopisk värld med 

massmord och maktmissbruk som en följd av bl.a. klimatförändringar. Protagonisten Ria i 

utsätts för förtryck och ställs även mot en rad etiska dilemman som läsaren direkt eller indirekt 

lär ta ställning till.17 Att Ria står upp för en värld med ekologisk, ekonomisk och social 

hållbarhet och utmålas som en hjälte i sitt samhälle menar Alkestrand aktiverar eleverna att 

enligt Lgy 11 gå från reflektion till handling när det gäller hållbarhetsfrågor. Alkestrand lyfter 

inte någon konkret undervisningssituation där analysen används. Istället verkar intentionen 

bakom analysen vara att fungera som ett stöd för läraren. Läraren skulle därmed, utifrån 

analysen, kunna utforma litteratursamtal eller uppgifter som passar den tänkta elevgruppen. 

Nilsson Skåve och Löwe skriver hur kultur och natur i traditionella ekokritiska analyser 

ställts upp som motsatser och analysen har därigenom kunnat hävda antingen antropocentrism 

eller ekocentrism.18 Ekocentrism innebär upphöjer naturen som utgångspunkt, i kontrast till 

antropocentrism där människan utgör det normativa. Senare ekokritiker har kommit att 

ifrågasätta denna uppdelning. Timothy Morton, vars teorier presenteras under teoridelen, menar 

istället att allt hänger ihop i ett grenverk19 och att inga skarpa linjer mellan vad som är natur 

och inte kan dras. Dessa tankar hör till den ekokritiska grenen mörk ekologi, vilken denna studie 

utgår ifrån. 

 

 
14 Platen, s. 158 – 159.  
15 Malin Alkestrand, ”Bristen på social hållbarhet i framtiden – ungdomsdystopin Eleriatrilogins didaktiska 

potential” i Didaktiska perspektiv på hållbarhetsteman i barn- och ungdomslitteratur, Åsa Nilsson Skåve, 

Corina Löwe, (red.), Stockholm: Författarna och Natur & Kultur 2020, s. 164. 
16 Alkestand, s. 165. 
17 Alkestrand, s. 179. 
18 Nilsson Skåve & Löwe, s 11 – 12. 
19 Timothy Morton, Hyperobjects: Philosophy and Ecology after the end of the world, Universty of Minnesota 

Press, 2013, s. 83.  
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3.3 Tidigare forskning om romanen 

Binas historia, vilken utgör föremål för litteraturanalysen, har även varit föremål för analys i 

en masteruppsats av Siri Friis Nyberg framlagd vid Universitetet i Oslo.20 Friis Nyberg har 

undersökt hur tidsaspekter behandlas som ett litterärt grepp i tre olika romaner, bland annat 

Binas historia. Några av de teorier som används är Jens Kramshøj Flinkers teori om skillnader 

mellan klimatfiktion – cli-fi – och mer traditionell apokalyptisk fiktion. En av skillnaderna 

handlar om klimatfiktionens aktivism vilken gör sig tydlig i Lundes verk, men inte 

nödvändigtvis i sci-figenren.21 Gemensamt för de båda genrerna är att berättelsen utspelar sig 

helt eller delvis i framtiden. Friis Nyberg för även resonemang utifrån Caren Irrs teori om ofta 

förekommande element i klimatfiktion. Exempel på dessa är en vetenskapsman som en av de 

viktigaste karaktärerna och öde urbana miljöer, vilka Friis Nyberg menar används av Lunde. 

Friis Nyberg pekar dock på hur Lunde beskriver en postapokalyptisk värld snarare än själva 

apokalypsen, vilket skiljer sig från traditionell klimatfiktion enligt Irrs terori.22 Studien visar att 

Lunde knyter ihop dåtid, nutid och framtid i romanen för att fånga orsaker och konsekvenser 

av klimatförändringar som sker väldigt sakta – för sakta för att en enda berättelse ska ge en 

helhetlig bild. Binas historia23 anses höra till genren klimatfiktion, eller cli-fi.24 Friis Nybergs 

studie skiljer sig från denna i att analysverktygen inte är ekokritiska utan fokuserar på vilka 

litterära begrepp som hör till genren cli-fi och till den nära angränsande genren sci-fi. 

 

4. Teori 

Teorierna som ligger till grund för analysen i studien presenteras av Timothy Morton i 

Hyperobjects. Philosophy and ecology after the end of the world25 och Dark Ecology – For a 

logic future coexistence.26  

Hyperobjekt introduceras som begrepp för första gången av Morton och definieras som ett 

objekt vars livslängd överskrider en människas livslängd, vilket hindrar människor från att 

uppleva ett hyperobjekt i sin helhet.27 Exempel på hyperobjekt är svarta hål, solsystem eller av 

 
20 Siri Friis Nyberg, Der tider føres sammen. En lesning av Maja Lundes Bienes historie (2015), Blå (2017) og 

Przewalskis hest (2019), https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/79434/Masteroppgave-NOR4091-Siri-

Friis-Nyberg.pdf?sequence=1&isAllowed=y [2021-05-18].  
21 Friis Nyberg, s. 11.  
22 Friis Nyberg, s. 12. 
23 Lunde.  
24 Friis Nyberg, s. 2. 
25 Morton 2013. 
26 Morton 2016. 
27 Morton 2013, s. 1. 

https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/79434/Masteroppgave-NOR4091-Siri-Friis-Nyberg.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/79434/Masteroppgave-NOR4091-Siri-Friis-Nyberg.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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människor skapade sådana som kapitalism eller en plastpåse.28 Hyperobjektet global 

uppvärmning29 påbörjades 1784 när ångmaskinen, som sparkade igång den industriella 

revolutionen, patenterades vilket Morton uttrycker som dateringen för världens undergång – 

the end of the world. 30 Världen har redan gått under i och med att hyperobjektet global 

uppvärmning redan har skapats. Svårigheterna att greppa ett hyperobjekts omfattning beror på 

att människor uppfattar ett begränsat antal aspekter av det, precis som att ingen människa kan 

uppleva exakt alla aspekter av en atombomb, utan endast en geografiskt lokal manifestation.31 

En del av de konsekvenser som gör sig kännbara under en människas tid är vad denna kan 

uppfatta.  

Viskositet och fasning utgör några av de för alla hyperobjekt gemensamma egenskaperna 

som Morton redogör för.32 Ett hyperobjekt kan inte betraktas från håll utan ingår i det 

allomfattande grenverk som även människor befinner sig i. Som trögflytande honung omsluter 

hyperobjektet sin betraktare33 som inser hur skoningslöst fast den sitter ju mer den tar reda på 

om hyperobjektet.34 En burk med trögflytande honung står som en metafor för viskositet. Som 

en fluga som hoppar ner i burken för att kalasa på honungen och först när det är försent grips 

av ångest och inser att den inte kommer att ta sig upp, har människor hoppat ner i en burk av 

kladdig, trögflytande global uppvärmning. Men det är inte samma generation människor som 

glatt dök ner i burken som senare grips av ångesten av att sitta fast. Det sker över flera 

generationer.35 

Hyperobjekt verkar på flera olika dimensioner, som olika lager, vilka människor endast kan 

uppfatta begränsade delar av. Detta benämns som fasning.36 Exempelvis hindrar vår oförmåga 

att uppfatta flera lager av tid samtidigt oss från att se hyperobjektet som ett sammanhållet 

objekt. Morton exemplifierar begränsningen med hur platta streckfigurer i en tvådimensionell 

värld skulle uppfatta en attack av ett äpple.37 Eftersom figurerna saknar tredimensionell 

uppfattning ser de inte äpplets globform utan snarare en prick. I och med att den tredje 

dimensionen ger känsla för avstånd ser de inte att pricken närmar sig utan uppfattar endast att 

den expanderar. Att äpplet sedan flyger över deras huvuden kan inte uppfattas. Istället upphör 

 
28 Morton 2013, s. 1. 
29 Morton 2013, s. 3. 
30 Morton 2013, s. 7. 
31 Morton 2013, s. 49. 
32 Morton 2013, s. 1.  
33 Morton 2013, s. 30. 
34 Morton 2013, s. 28. 
35 Morton 2013, s. 32. 
36 Morton 2013, s. 68. 
37 Morton 2013, s. 70. 
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pricken inom synfältet och slutar att finnas för dem.38 På detta begränsande sätt uppfattar 

människor de flerdimensionella hyperobjekten genom fragment utifrån tredimensionalitet. 

Även när hyperobjekten inte kan uppfattas av människor så existerar och verkar de. En bild på 

hur fenomenet väder skulle kunna ses som ett objekt i sin helhet presenteras. En cirkel fylld av 

inre cirklar (som en trädstam i genomskärning) bredvid en ovalformad figur med inre ovaler 

utgör bilden för hur varelser med fler dimensioner kanske skulle uppfatta väder, medan våra tre 

dimensioner endast tillåter fragmentala konsekvenser som regn eller blåst.39 

I Dark Ecology resonerar Morton kring de krafter som leder till global uppvärmning och 

utrotning av arter. I bokens första del introduceras begreppet agrilogistik,40 som förklaras som 

de tankar och drivkrafter skapade under neolitiska revolutionen för 12 500 år sedan.41 

Jordbrukssamhällets framväxt följdes av sociala hierarkier, förtryck, våld, epidemier och 

utarmning för alla förutom några få, vilka är direkta resultat av personligt ägande.42 Fortsatt 

utveckling, menar Morton, motiveras inte främst av höjda levnadsvillkor, utan snarare av själva 

utvecklingen i sig, vilket citatet nedan deklarerar. 

 

Despite the misery and disaster, agrilogistics continues to run. For all intends and purposes, 

agrilogistic boiling performed for its own sake – there have never been no other great reasons.43 

 

Agrilogistik framställs av Morton nästintill som ett eget subjekt som hålls ansvarig för hur den 

påverkar människor att fortsätta utvecklingen framåt till vilket pris som helst. Morton förklarar 

hur agrilogistik bär på en autoimmunitet, en allergi mot sig själv.44 Att jordbruksmark ofta 

utarmas och blir till öken utgör det tydligaste exemplet på autoimmuniteten. Vidare kan 

utveckling av nutida teknologi och dess negativa konsekvenser samt avsaknad av positiva 

sådana utgöra ytterligare exempel. Vad som skedde i Mesopotamien, där jordbruket uppfanns, 

sker nu, menar Morton. Vi är alla mesopotamier som rör oss i cirklar av att bygga upp, utveckla, 

förgöra och börja om.45 

Uppfattningar om vad som utgör det mänskliga och innebörden av begreppet natur ger 

sig Morton på att reda ut. Marxs fastslagande av att det bästa biet alltid är sämre än den sämsta 

 
38 Morton 2013, s. 70. 
39 Morton 2013, s. 71. 
40 Morton 2016, s. 38. 
41 Morton 2016, s. 43. 
42 Morton 2016, s. 44. 
43 Morton 2016, 44 – 45.  
44 Morton 2016, s. 38. 
45 Morton 2016, s. 39. 
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arkitekten används.46 Marx menar att den sämsta arkitekten besitter en föreställningsförmåga 

som kommer med att vara människa, vilken vinner över biets utförande av en given algoritm. 

Efter att Morton har problematiserat slutsatsen om biets oförmåga till föreställning, genom att 

lyfta exempel på hur myror ser sig omkring och till synes planerar det ultimata läget för 

myrstacken ifrågasätts bevis för människors föreställningsförmåga.47 

 

Prove that I´m not executing an algorithm. More to the point, prove that my idea that I´m not 

executing an algorithm isn’t just the variety of algorithm that I´ve been programmed to execute.48 

 

En person som vrider om sin bilnyckel och startar sin bil avser inte att bidra till koldioxidutsläpp 

och global uppvärmning med den statistiskt obetydliga rörelsen. Den personen gör bara som 

många andra och kan själv inte axla ansvaret för den globala uppvärmningen. Inte heller kan 

ångmaskinens grundare stå till svars för de utsläpp som alla världens bilar står för.49 Så 

människor fortsätter att vrida om sina bilnycklar, även om de är medvetna om konsekvenserna. 

Morton likställer agrilogistik som en rytm ingen kan sluta dansa till. Bilden av ett disco med 

dansande människor målas upp, där ingen vet hur eller när de kom dit, och ingen kan sluta 

dansa,50 vilket benämns som blind execution – blint utförande.51 Människor är, drivna av 

agrilogistik, en kollektiv zombie som blint utför en för dem (oss) given algoritm.52 Morton 

betonar att agrilogistik inte är någon utomjordlig kraft, utan en aspekt av naturen. Vidare menar 

han att natur egentligen är ett koncept skapat under neolitiska revolutionen eftersom människor 

då började att uppfatta en del saker och delar av sig själva som icke-natur, vilket är en illusion 

som även gör begreppet natur till en illusion.53 Antropocen, den föreslagna geologiska epok 

med start under industriella revolutionen som syftar på människans negativa konsekvenser på 

klimatet, har inte förstört naturen, skriver Morton. ”The Anthropocene doesn’t destroy Nature. 

The Anthropocene is Nature in its toxic nightmare form.”54 Vi är natur. Det finns inget i oss, 

eller på Jorden som inte är natur. 

 

 
46 Morton 2016, s. 27 – 28.  
47 Morton 2016, s. 28. 
48 Morton 2016, s. 31. 
49 Morton 2016, s. 8. 
50 Morton 2016, s. 69. 
51 Morton 2016, s. 68. 
52 Morton 2016, s. 117. 
53 Morton 2016, s. 58. 
54 Morton 2016, s.59. 
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5. Material 

Materialet som analyseras i studien är romanen Binas historia av Maja Lunde.55 Fokus i 

romanen växlar mellan tre berättelser som utspelar sig under olika tider på olika platser för att 

slutligen vävas samman till en berättelse. Karaktärerna i fokus för varje berättelse tacklar 

utmaningar kopplade till sin tid.  

William kämpar under 1852 i England mot det självförakt och den skam som kommer med 

att inte lyckas försörja sin fru Thilda och sina åtta barn. Han sörjer en misslyckad forskarkarriär 

och sin oförmåga att driva en fröhandel men blir på gott mod då han tror sig, tillsammans med 

sin dotter Charlotte, ha uppfunnit en ny revolutionerande bikupa. Williams lidelse ligger i 

studier av bin. Han drivs av att uppfinna en kupa som möjliggör att delvis utvinna honung på 

ett praktiskt sätt men främst för att kunna studera dem enkelt. Efter att ha mötts av det 

nedslående beskedet av att inte vara först med upptäckten av kupan försvinner han återigen in 

i känslor av meningslöshet och självförakt. 

George försörjer sig av biodling i USA men märker år 2007 hur många av bina försvinner 

spårlöst. Bina har drabbats av Colony Collaps Disorder, CCD, som tycks orsakas av pesticider 

från jordbruk. CCD innebär att binas naturliga koordineringsmekanismer sätts ur spel och de 

lämnar kupan spårlöst och dör, helt utan förvarning. Biodling för utvinning av honung har 

vandrat i Georges släkt i generationer men George är den första som försökt sig på att hyra ut 

bina som pollinerare av plantager, vilket genererar mer pengar än att utvinna honung. Det är 

inte fullt ut med stolthet som han börjar arbeta med pollinering, eftersom det förknippas av 

George med modernitet, girighet och respektlöshet mot bina. När bina försvinner försöker 

George förgäves att bygga upp verksamheten genom nya kupor och nya bin, men pengarna 

räcker inte till. Dessutom går det upp för George att något liknande skulle kunna hända igen. 

Tao arbetar som pollinerare i Kina år 2098. Bin är utdöda och växter måste pollineras för 

hand för att producera något ätbart. Stor matbrist råder i hela världen. Världspopulationen har 

minskat drastiskt till följd av svält och befolkningen i Kina äger inte sin egen tid; de måste 

arbeta 12 timmar om dagen, varje dag (förutom några enstaka lediga dagar per år) från åtta års 

ålder för att matproduktionen ska fungera någorlunda. Under en ledig dag blir Taos treåriga son 

oförklarligt svårt sjuk och förs till ett sjukhus i Beijing. När Tao inte får del av information om 

hur han mår eller var han är beger hon sig till den nästintill övergivna spökstaden Beijing för 

att leta. Flera års sparade pengar spenderas på några få veckor då hon besöker varje sjukhus i 

Beijing utan att någon vet något om sonen. De få som har stannat kvar i staden trots matbristen 

 
55 Lunde. 
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lever av att sälja sina sista ägodelar eller råna enstaka förbipasserande. Tao kommer genom 

efterforskningar slutligen fram till att sonen måste ha fått en allergisk reaktion av ett bistick, 

vilket innebär att bin måste finnas. Tao läser i öde bibliotek på om bidöden genom bland annat 

en bok som Georges son Tom har skrivit långt innan Taos tid. När det blir känt att några enstaka 

bin faktiskt existerar intar Tao en viktig roll i hanteringen av de nya bina. I och med hon har 

läst om tidigare generationers erfarenheter bidrar hon med ett bevarandeperspektiv för att 

undvika att nya generationer upprepar äldre generationers misstag. 

 

6. Analys 

6.1 Om att komma till klarhet och den ångest som följer 

George är medveten om att CCD har drabbat biodlare i södra delar av USA men han intalade 

sig att det inte skulle drabba honom, delvis med tanke på hur väl han skötte bina och gården. 

När George upptäcker tomma kupor förstår han dock direkt att det rör sig om CCD. 

 

Märkte att jag började blinka snabbt. Händerna skakade, var plötsligt kalla som under en blöt 

höstdag. [---] Inga spår av kvalster. Ingen sjukdom. Ingen kyrkogård, ingen massaker, inga lik. Bara 

övergivet. Och drottningen nästan ensam där nere också. Det stramade i bröstet, jag skyndade mig 

att sätta på taket. Öppnade nästa. [---] Samma sak.56 

 

Citatet beskriver hur George drabbas av plötslig ångest av att se tomma kupor. Att det varken 

rör sig om kvalsterangrepp eller en vanlig vinterdöd verkar förvärra ångesten, som om 

övergivna kupor är det värsta utfallet. Möjligen talar övergivna kupor för ett bredare problem 

än endast vinterdöd eller kvalster. CCD, som George tänkt sig skedde lokalt, visar sig vara ett 

utbrett problem, eftersom det har nått ända upp till Georges del av landet. Den ångesten George 

känner över insikten om CCDs vidd kan likställas med den ångest som kommer med att 

upptäcka att man bildligt talat sitter fast i en djup burk full av kladdig honung, enligt Mortons 

metafor för viskositet hos hyperobjekt.57 Om George hade trott att de tomma kuporna handlat 

om en engångsföreteelse, en olycklig slump, så hade han inte reagerat starkare än om det berott 

på kvalster. Den starka reaktionen och ångestpåslaget tyder mer på en förståelse för ett visköst 

problem.  

 
56 Lunde, s. 282. 
57 Morton 2013, s. 30. 
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Georges son Tom sätter senare ord på Georges farhågor efter att Georges bestämt sig för 

att bygga nya kupor.  

 

’Men vinterdöd kommer du ju också att få igen. [---] Och de kommer bli tuffare […] för vintrarna 

blir hårdare, vi kommer att få stormar, oväder. [---] Du kommer att få mer sommardöd också. För 

somrarna blir fuktigare, mer instabila. [---] Du kommer att få fler kollapser också. Det kommer att 

hända igen.’58 

 

Toms uttalande pekar på att han ser några bins död som en del av ett brett problem som påverkas 

av flera konsekvenser av klimatförändringar, och kanske självt är en aspekt av dessa. Att bygga 

nya kupor skulle inte lösa det större problemet. Tom menar dock att problemet skulle kunna 

lösas. ”’Bina dör, pappa. Det är bara vi som kan göra något åt det. [---] Vi behöver inte gå med 

på systemet. Vi måste lägga om innan det är för sent.’”59 Att lägga om indikerar här på att 

avlägsna de mekanismer som leder till de klimatförändringar som leder till bidöd. Systemet 

skulle kunna syfta det destruktiva sättet jordbruket sköts och de konsumtionsmönster som leder 

till koldioxidutsläpp och därmed klimatförändringar. Berättelsen om Tao, som utspelar sig 91 

år efter att George upptäcker tomma kupor, svarar mot Georges oro och Toms gnutta av hopp. 

I sökandet efter sin son gräver Tao i vad han skulle kunna ha råkat ut för, vilket leder Tao 

in på bidöden som drabbade världen stegvis med de första upptäckterna kring 1980-talet.60 

Försöken att hindra bidöden, som att förbjuda pesticider, variera jordbruket eller bekämpa 

varroakvalstret visade sig lönlösa. Vissa av försöken framstod som verkningsfulla ett tag, tills 

en annan aspekt av problemet gav sig till känna. När pesticider förbjöds påverkade gamla 

pesticider i marken fortfarande bina negativt, och plantager förstördes dessutom av skadedjur. 

Grödor som genmodifierades för att stöta bort skadedjur visade sig efter ett tag även stöta bort 

bina. 2045 finns inga bin finns kvar, läser Tao.61 Toms förhoppningar om att återställa 

problemet blev inte till verklighet. Tao läser om hur insatserna görs för sent. Att bina dör ut helt 

2045 är ett resultat av vad som pågått under en längre tid än vad Toms generation hinner ändra 

på. Precis som Morton förklarar hyperobjekt; det finns inget neutralt utgångsläge att återvända 

till.62 Inget återställande är möjligt eftersom att hyperobjektet redan existerar. Det som kan 

kännas som ett före, ett neutralt utgångsläge var endast resultat av andra objekt som kanske inte 

längre existerar. Bidöden började långt innan Georges generation, men han var bland de första 

 
58 Lunde, s. 388–389. 
59 Lunde, s. 388. 
60 Lunde, s. 368. 
61 Lunde, s. 372. 
62 Morton 2013, s. 28. 
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i USA att drabbas av dess konsekvenser. Bidöden är av allt att döma ett hyperobjekt och CCD 

är en av dess aspekter. Vad George kände när han lyfte locket på tomma bikupor var, enligt 

Mortons resonemang om hyperobjekt, ångest av att upptäcka att den honungsburk hans förfäder 

glatt dök ned i, inte är rolig längre och det kommer inte gå att ta sig upp, inte under hans livstid.63 

Tao reser till Beijing i jakt på sin försvunna son. Staden är nästintill öde sedan matkrisen 

slog till ordentligt och de flesta behövde arbeta med handpollinering. Varje dag beger hon sig 

till nya sjukhus och därmed nya ändar av staden. Delar av tunnelbanelinjen är avstängd så hon 

går ofta till fots vilket tar lång tid. I passagen nedan går Tao vilse i staden utan att först inse det.  

 

Sedan gick jag vidare. Tappade kontakten med tiden. En del av himlen var ljusare. Jag drogs dit. 

Kanske fanns solen där, kanske kunde jag ta mig ut ur allt detta grå. Men punkten på himlen blev 

allt mindre, de lätta skyarna framför solen tätnade. Först när det var för sent insåg jag att jag hade 

gått vilse.64 

 

Passagen visar på Taos försök att hålla sig till ett riktmärke för att inte tappa bort sig i staden. 

Hon tror sig se solen, vilket hon tror kan leda henne på rätt väg. När solen försvinner bakom 

molnen kommer hon på att hon faktiskt är vilse. Tao har gått runt i staden utan att tänka på var 

hon har gått och kan heller inte minnas varifrån hon kom. På liknande sätt beskriver Morton 

hur människor fastnar i hyperobjektets viskositet som liknas vid en honungsburk.65 Om Taos 

försök att hitta ut kan användas som en metafor för bidöden så tillhör William den generation 

som självsäkert går vilse utan att förstå det. George tillhör generationen som först anar att han 

är vilse. Han tror sig ana en skymt av solen på himlen och går hoppfullt därefter, för att till sin 

besvikelse inse att det var inbillning. Han är fast i allt detta grå. Taos generation har fullständig 

vetskap om att de är vilse i staden, och försöker göra det bästa av situationen. Men när hoppet 

om att ta sig ut ur staden, att ta sig upp ur burken försvinner, då börjar det bli ont om syre bland 

all honung och att ta sig upp står inte längre i fokus. Tillförsel av syre i burken – tillgång till 

mat utan bin utgör snarare fokus för Taos generation.  

William, vars generation inte drabbats av någon aspekt av bidöden, studerar ivrigt 

bisamhället. Med sina studier vill han bli en av de framstående i forskningsfältet och helst av 

allt vill han patentera en bikupa som underlättar vidare studier och skattning av honung. 

William förlägger en stor del av sin identitet på sina prestationer och uttrycker rädsla för att dö 

 
63 Morton 2013, s. 30. 
64 Lunde, s. 277. 
65 Morton 2013, s. 30. 
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utan att ha nått sin fulla potential.66 Citatet nedan beskriver Williams reaktion när han påbörjar 

observationer om bina.  

 

Jag märkte plötsligt att jag darrade. Det var det här jag ville, häri låg min lidelse. Jag kunde inte ta 

ögonen från teckningen, från bina. Jag ville dit in. In i kupan!67 

 

William reagerar fysiskt genom att darra av upphetsning och engagemang. Han tycker sig ha 

hittat sin lidelse, sitt kall, vilket verkar viktigt för honom. För att följa lidelsen och tillfredsställa 

sin fysiska upphetsning behöver han, av citatet ovan att döma, ta reda på ännu mer om bina. 

Han vill in i kupan. Huruvida hans forskning skulle kunna leda till något samhällsnyttigt 

framstår inte som en primär drivkraft. Den primära drivkraften utgörs av att han darrar. 

Forskning om bin görs och han vill vara en del av den, för att känna att han uträttat något och 

för att kunna dö med vetskapen om att han ”gjort det ha kommit till världen för”.68 

Agrilogistik, som enligt Morton, ligger som främsta drivkraft hos människor sedan 

neolitiska revolutionen prioriterar utveckling för utvecklingens skull, utan reflektion om dess 

konsekvenser.69 Med tanke på att forskningens ändamål föregås av dess betydelse för Williams 

person bör agrilogistik ligga som en bakomliggande drivkraft i Williams studier. När William 

senare får reda på att de upptäckter han och hans dotter har gjort redan har patenterats slår en 

känsla av meningslöshet emot honom.70 Om forskningens betydelse hade varit främsta drivkraft 

hade det kvittat om någon annan hunnit före William. Att William slås av besvikelse över att 

någon annan redan gjort samma upptäckter talar för att vikten låg i att han skulle vara först, 

snarare än att upptäckterna skulle göras. Mesopotamien, agrilogisten, i William ville driva 

utvecklingen framåt för att mätta en svårtydd känsla av att han måste.  

Vad som sker under Williams generation, t.ex. hur jordbruket utvecklas, är en del i vad som 

långt senare kommer leda till bidöden. Men bidöden har redan under Williams tid skett, skulle 

Morton hävda, på samma sätt som att världen gick under 1784, när ångmaskinen patenterades.71 

Även om de ultimata konsekvenserna av hyperobjektet bidöd ger sig till känna långt senare så 

existerar redan objektet. Ett hyperobjekt består av lager, vilka vi endast kan uppfatta fragment 

av, vilket Morton benämner som fasning.72 Att bina inte dör för William är inte ett argument 

 
66 Lunde, s. 397–398.  
67 Lunde, s. 92. 
68 Lunde, s. 398. 
69 Morton 2016, s. 44–45. 
70 Lunde, s. 399. 
71 Morton 2013, s. 7. 
72 Morton 2013, s. 69. 
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för att bidöden inte redan existerar. ”Global warming doesn´t go golfing at the weekend.”73 

Varken global uppvärmning eller bidöd golfar på helgerna, de existerar och verkar konstant. 

Ändå upplever människor luckor mellan konsekvenser av ett hyperobjekt. Konsekvenserna 

sköljer över människor som vågor snarare än ett konstant regn. Men trots luckor mellan 

upplevda konsekvenser existerar hyperobjektet genom osynlig närvaro.74 Att människor inte 

kan uppleva bidöden som helhet och varför William inte på långa vägar skulle kunna förutsäga 

det beror på vår oförmåga att uppfatta ett långt tidsspann som en helhet. Williams generation 

hoppar ner i honungsburken ivriga att upptäcka och erövra mer av naturen. De njuter av sötman 

utan tanke på hur visköst klibbig och svårmanövrerad honungen är. Otaliga viskösa lager av 

problem väntar kommande generationer, som ett resultat av Williams iver att utveckla i 

förverkligandet av jaget.  

 

6.2 Om jaget och naturen 

William läser om forskaren Huber som har studerat bina och befruktningsprocessen mellan 

drönare och drottning.75 Hubert menar att naturen kräver ett vanvettigt offer för reproduktionen, 

eftersom drönarnas könsorgan slits sönder. När William läser detta, efter Huberts död, vet man 

att drönarna till och med dör under akten, vilket William reflekterar över.  

 

Att naturen faktiskt krävde det största offret av dem alla, döden, upptäckte man först senare, […] 

kanske skulle det ha blivit för mycket för att […] Hubert skulle tåla det, att drönarens enda uppgift 

i livet var att fortplanta sig, och genom detta dö.76 

 

William ser döden som det största offret, och något som naturen kräver av drönarna. Naturen 

görs till ett subjekt vars order bina inte kan motsätta sig. Detta leder till frågor om huruvida det 

finns något som naturen inte kräver. William knyter senare i reflektioner om sitt äktenskap an 

till bina och det yttersta offret.  

 

Men den allra viktigaste orsaken till att jag ville gifta mig med henne var något jag inte ens för mig 

själv ville erkänna, […] en insikt som handlade om att jag fortfarande var lika primitiv och glupsk 

som ett tioårigt barn: det faktum att hon var en levande, mjuk kropp.77 

 

 
73 Morton 2013, s. 76. 
74 Morton 2013, s. 76. 
75 Lunde, s. 91. 
76 Lunde, s. 91. 
77 Lunde, s. 143. 
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Jag drevs ändå mot henne med ett djurs instinkt, en drönares. Om och om igen, redo för 

fortplantning, trots att det sista jag önskade var efterkommande. Likt drönaren offrade jag livet för 

fortplantningen.78 

 

Anledningen bakom Williams äktenskap visar sig vara något primitivt och glupskt i William, 

vilket tar emot för honom att erkänna. Innan William erkände det för sig själv borde det 

rimligtvis ha funnits andra faktorer som han trodde låg bakom äktenskapet, något som inte är 

primitivt eller glupskt. William har kanske tidigare förlitat sig på den uppenbarligen mer (för 

honom) tilltalande tanken om att genom ett medvetet och övervägt val ha friat till sin fru Thilda. 

Ett medvetet beslut tilltalar William mer än beslut grundade på instinktiva drivkrafter. William 

ger uttryck för att inte ha önskat barn men ändå velat ha sex med Thilda, om och om igen. 

William snubblar över likheter med sig och drönaren. En märkbar skillnad utgörs dock av att 

drönarens liv krävs av naturen som offer, medan William menar sig själv ha offrat sitt liv, om 

än instinktivt. Drönaren fråntas agens över sitt handlande och därmed ser inte William ner på 

denna för det, medans William själv bär ansvar då han offrade sitt liv, vilket verkar ge känslor 

av skam.  

William verkar, enligt sitt egna resonemang, ha gått sina instinkters ärende på bekostnad av 

något annat. Vad skulle detta andra, som inte är instinkt, kunna vara? Är det något inre jag med 

en medvetenhet som bin saknar, som William önskar skulle ha styrt besluten? Marxs 

resonemang om hur människors föreställningsförmåga frånskiljer oss från djurens utförande av 

algoritmer, 79 går att tyda även i Williams tankebanor. Det är tydligt hur han tycker synd om 

biet som inte kan styra sitt öde, men klandrar sig själv som enligt honom besitter möjligheten 

att styra, och valde att följa instinkten. Den föreställningsförmåga som enligt Marx resonemang 

alltid gör människan till en bättre arkitekt än biet, verkar inte ha hindrat William från att om 

och om igen ha oskyddat sex med Thilda, trots att han inte ville ha barn. Huruvida någon 

föreställningsförmåga skiljer människor från bin lär vara svårt att bevisa,80 men att den, om den 

existerar, inte har hindrat William från att följa sina instinkter och möta oönskade men väntade 

konsekvenser, står klart.  

När Tao är vilse i ett övergivet Beijing och småspringer mot vad hon tror är en 

tunnelbanestation upptäcker hon att hon jagas av några ungdomar. I sin rädsla ökar hon farten 

men springer inte tillräckligt fort. När hon inser att ungdomarna hinner ikapp henne stannar hon 

och vänder sig om, vilket även får ungdomarna att stanna. Hon vet inte vad de har i tankarna 

 
78 Lunde, s. 144. 
79 Morton 2016, s. 27–28. 
80 Morton 2016, s. 31. 
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men känner sig uppenbart hotad och erbjuder dem sina sista pengar och kex. Innan hon vet att 

hon ska gå därifrån oskadd reflekterar hon över ungdomarnas drivkrafter. ”Här var det bara jag. 

Och de. Tre desperat hungriga ungdomar, utan hopp om ett liv. Men ändå drivna av människans 

medfödda självbevarelsedrift. Drivna av instinkten. Också de var vår värld.”81 Också de är vår 

värld, tänker Tao. Att Tao menar att de ungdomar som drivs av instinkt också utgör en del av 

hennes värld torde innebära att andra delar av världen, förslagsvis andra personer, inte drivs av 

instinkt. Återigen framställs instinkt som en drivkraft som skiljer sig från andra drivkrafter hos 

människan, eller rent av som en drivkraft som skiljer människor ifrån varandra. William menar 

att en del människor, till skillnad från honom enligt honom själv, drivs av annat än instinkt. På 

ett liknande sätt menar Tao att de personer som främst utgör hennes värld drivs av annat än 

instinkt, med undantag som till exempel de tre hungriga ungdomarna som jagade henne för ett 

paket kex och lite pengar. 

 

6.3 Om att delta i en zombiedans  

När George tar med sina bin till en blåbärsplantage för pollinering förstörs några kupor av en 

björn. George ifrågasätts av sonen Tom som undrar varför George gör det här med vilket han 

menar bidrar till ett ohållbart jordbruk.82 

 

Jag försökte hålla huvudet högt, bevara flinet, skydda mig bakom det. ’Det hade inte blivit mycket 

blåbär i Maine utan bin.’ Han svalde. ’Jag vet det, pappa. Men varför är du med på hela… systemet? 

Jordbruket… så som det har blivit…’ Jag vek ihop tidningen med stora rörelser. La den på bordet. 

Försökte hålla rösten lugn, inte vråla. ’Hade du varit Gareths son hade jag fattat vad du snackar om. 

Men jag håller inte på som han.’ 83 

 

Citatet ovan belyser hur George i försvar påpekar att transport av honungsbin till 

blåbärsplantager numera är det enda sättet för blåbärsbuskarna att pollineras. Att George inte 

själv sitter på hela ansvaret för det ohållbara jordbruk där plantager inte längre pollineras av 

vildbin är uppenbart och inte heller något som Tom antyder. Precis som i exemplet med den 

ensamma bilföraren i Dark Ecology som vrider om sin bilnyckel men inte ansvarar för alla 

bilars utsläpp84 ansvarar heller in George för vildbinas död. Eventuellt har ett mindre antal 

jordbrukare vid något tillfälle kläckt idén om gigantiska plantager utan variation. Men att de 

 
81 Lunde, s. 301.  
82 Lunde, s. 261. 
83 Lunde s. 261. 
84 Morton 2016, s. 8. 
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ensamma ska hållas ansvariga för både vild- och honungsbins död är lika orimligt som Morton 

menar att det skulle vara att hålla ångmaskinens uppfinnare ansvarig för alla koldioxidutsläpp.85 

George förskjuter en del av ansvaret på grannen Gareth, som transporterar honungsbin till 

plantager i större utsträckning än George. Men kan det faktum att Gareth driver en större 

pollineringsverksamhet än George tillskriva honom mer ansvar? Gareth skulle troligtvis också 

luta sig på argumentet att han inte är ansvarig för vildbinas utdöende, och att han därmed, 

genom att pollinera med honungsbin bidrar till att plantager överhuvudtaget producerar något 

ätbart.  

Både George och Gareth gör sitt bästa för sin försörjning. De bidrar till att jordbruket går 

runt efter att antalet vildbin minskar och inte längre pollinerar plantager spontant. Ändå är de 

båda, som Tom uttrycker det, med på hela systemet. Det finns inget beteende hos varken Gareth 

eller George som skulle förmildra problemets effekter. De båda, tillsammans med många andra, 

dansar till den svårdefinierade rytmen av agrilogistik86 utan att veta hur eller när de anlände till 

discot. Hur problematisk de än bedömer situationen kan de inte sluta dansa. 

William tänker tillbaka på ett minne från när han var 10 år och studerade en myrstack. Han 

fascinerades av myrsamhället. Hur varje kryp för sig var obetydligt men hur de tillsammans 

kunde åstadkomma ett väloljat samhälle. William tänker på myrornas arbete som fredligt, 

systematiskt, instinktivt och nedärvt.87 Något han däremot fascinerats ännu mer av när en 

skalbagge besöker stacken, vilket han ser som ett brott i systemet. 

 

Plötsligt upptäckte jag något, ett brott i systemet. En skalbagge hade krupit upp på östra sidan av 

stacken, där solen sken.88 

 

Men så blev jag varse en myra som var på väg mot skalbaggen, den avvek från de invanda mönstren, 

var inte längre en del av helheten. Och den bar med sig något. Jag kisade. Vad var det? Vad hade 

den med sig? Larver. Myrlarver. Nu slöt fler upp, bröt mönstret, och de hade alla med sig samma 

sak. De bar alla sina egna barn. [---] Myrorna släppte ned larverna framför skalbaggen. Där stod den 

ett ögonblick, gned frambenen mot varandra. Sedan började den äta.89  

 

Myrorna har fått besök av en myrmekofil, en myrgäst som omhändertas och matas av myrorna 

i utbyte mot ett sött ämne som skalbaggen utsöndrar och som myrorna äter som godis. Synen 

av myror som serverar en skalbagge sina egna larver påverkar William starkt. Han ser det som 

 
85 Morton 2013, s. 7. 
86 Morton 2016, s. 69. 
87 Lunde, s. 311. 
88 Lunde, s. 312. 
89 Lunde, s. 312. 
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ett brott i systemet, mönstret och helheten. Den 10-åriga William ser det som groteskt men 

fascineras till den grad att han verkar bli sexuellt upphetsad och samtidigt så äcklad att han mår 

illa.90 

Även när många myror ansluter för att servera skalbaggen larver ser William det som ett 

brott i systemet. Hur väl än systematiken i beteendet uppenbarar sig förblir det ett avsteg från 

helheten och instinkten. Myrorna matar hellre skalbaggen med sina larver än att gå miste om 

det söta kletet skalbaggen producerar. Varför William inte väljer att se det som ett system av 

instinkt skulle kunna bero på vilka värderingar han lägger i orden helhet, system och instinkt. 

William kanske ser icke-människor som följeslagare av algoritmer vilka leder till balanserade 

system, som människor uppenbarligen har avvikit ifrån. En algoritm av balans borde inte kunna 

få myror att offra sin avkomma, det borde bero på ett avsteg från algoritmen. Alla dessa myror 

i ledet framför skalbaggen skulle utifrån det resonemanget avvika från algoritmen, men av 

vilken drivkraft då? Vilken kraft skulle kunna konkurrera ut naturens algoritmer? 

På samma sätt som William menar att myrorna kollektivt avviker från deras instinkter menar 

han att människor kollektivt kan avvika från sin instinkt. Att han skäms över att vid vissa 

tillfällen i livet ha styrts av instinkt talar för det. Troligtvis ser han inte heller några problem 

med vad han ser som människors avvikande från systemet, eftersom konsekvenserna av 

bidöden eller globala uppvärmningen inte gett sig till känna för hans generation. Tom däremot, 

som lever i USA 2007, ser det ohållbara jordbruket som ett system som George går med på 

genom att arbeta inom biindustrin. Ett mönster av rörelser skymtas för Tom. Han kan uttyda en 

rytm som människor omedvetet dansar till. Vad William ser som ett brott i systemet, är i allra 

högsta grad systemet. Precis som myrorna ställer sig människor i en kö för att offra en framtida 

möjlighet till en fungerande matförsörjning. Men snarare än ett brott i systemet sker det 

systematiskt och automatiserat, utan någon som helst ansvarig. William och George dansar 

okontrollerbart till en rytm med många andra, som en kollektiv zombie, utan att gärna vilja 

erkänna varken passivitet eller systematik. Ångesten över att sitta fast i ett visköst system i 

flera, ibland osynliga lager drabbar George och Tao som ger upp kampen om att ta sig upp ur 

honungsburken av bidöd. Snarare kämpar de för att få luft samtidigt som de deltar i en kollektiv 

zombiedans omringad av kladdig honung. 

 

 
90 Lunde, s. 313. 
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7. Diskussion 

Den genomförda analysen är tänkt att tillföra kunskap kring hur hållbarhetsfrågor kan aktiveras 

genom läsning av litteratur. Märk väl att analysen inte gör anspråk på att genomföras av 

gymnasieelever själva. Snarare ska den ge läraren förståelse för den ekokritiska analysen och 

inspirera till projekt i litteraturundervisningen som berör hållbarhetsfrågor. Därigenom har 

analysen en didaktisk relevans. Möjligheterna för undervisningsupplägg är flera. Både Binas 

historia91 och teorier av Morton92 bjuder var för sig på flera möjligheter. Exempelvis skulle 

eleverna, efter att ha introducerats till ekokritik, kunna få utforska dess möjligheter genom att 

själva välja bland dikter som fungerar som föremål för ekokritisk analys. Förhoppningsvis 

förblir ekokritik ett redskap elever bär med sig i läsning av alla typer av texter.  

I svenskämnets syfte framkommer att 

 

Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda skönlitteratur och 

andra typer av texter samt film och andra medier som källa till självinsikt och förståelse av andra 

människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar. Den ska utmana eleverna till 

nya tankesätt och öppna för nya perspektiv.93 

 

Ekokritisk analys av skönlitteratur utgör således ett utmärkt arbetssätt för att uppnå ovan del av 

svenskämnets syfte. Möjlighet till både självinsikt och utmaning i nya tankesätt ryms inom 

ramen för analysen. Följande del av det centrala innehållet i kursen svenska 3 talar för att 

ekokritisk analys skulle kunna fungera särskilt bra i svenska 3.  

 

Skönlitterära texter, författade av såväl kvinnor som män, inom genrerna prosa, lyrik och dramatik. 

Litteraturvetenskapligt inriktad analys av stilmedel och berättartekniska grepp. 

Litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg.94 

 

Ett möjligt sätt för läraren att arbeta med litteraturanalys av stilmedel, berättartekniska grepp 

och litteraturvetenskapliga begrepp kan vara genom litteratursamtal. I litteratursamtalet som rör 

sig mellan olika analytiska ramverk passar ekokritik in som ett av dessa ramverk.  

 
91 Lunde. 
92 Morton 2013, Morton 2016. 
93 Skolverket, ”Läroplan Gy11, Ämne – Svenska”. 
94 Skolverket, ”Läroplan Gy11, Ämne – Svenska”. 
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Emma Tornborg resonerar i kapitlet ”Didaktik, estetik, antropocentrisk – ekopoesi för 

barn”95 kring hur Mortons teori om hyperobjekt kan användas i dikt- och bildanalys och 

samtidigt angränsa till geografiämnet. Tornborg tar vara på tidsbegreppen för hyperobjektet och 

ser potential i en diskussion om geologisk och mänsklig tid.96 Även om Tornborg hänvisar till 

grundskolans läroplan finns kopplingen även på gymnasial nivå, vilket följande utdrag ur 

geografiämnets syfte på gymnasiet visar på. 

 

[E]leverna utvecklar kunskaper om jorden som ett sammanflätat, föränderligt och komplext system. 

Denna systemsyn är nödvändig för att kunna beskriva och analysera rumsliga mönster och processer 

lokalt, regionalt och globalt som ett resultat av samspel mellan människa, samhälle och natur.97 

 

Geografiämnets syfte tyder på möjlighet till ämnesöverskridande projekt mellan svenskans 

litteraturundervisning och geografiämnet. Jorden som ett sammanflätat, föränderligt och 

komplext system framhåller Morton i allra högsta grad på i sina teorier.98 För en ökad förståelse 

för de geografiska och kanske även naturvetenskapliga delarna i teorierna kan svenskläraren 

onekligen samarbeta över ämnesgränserna. Om inte möjlighet till gemensamma projekt finns 

så kan lärarna samtala med varandra om kursernas innehåll och med lätthet hänvisa till varandra 

för en ökad förståelse hos eleverna.  

Petra Platen, som har skrivit om hur hållbarhetsteman kan inkluderas i tyskämnet, menar att 

just det apokalyptiska i dystopisk skönlitteratur fyller ett syfte.99 Berättelser med ”den sista 

människan” som huvudkaraktär är inte ovanliga i apokalyptisk litteratur, vilket Platen lyfter 

genom argument av Eva Horn. 100 Taos karaktär skulle kunna fungera som ”den sista 

människan” även om det bokstavligen inte stämmer. Att hon är ensam i sitt sökande och 

upplever sig som motarbetad av resten av samhället i en mänsklighet i kris talar för att hennes 

karaktär anspelar på ”den sista människan”. Ett av Horns argument för den didaktiska 

relevansen hos karaktären är att den, som både offer och vittne för katastrofen, ser vad vår 

 
95 Emma Tornborg, ”Didaktik, estetik, antropocentrisk – ekopoesi för barn” i Didaktiska perspektiv på 

hållbarhetsteman i barn- och ungdomslitteratur, Åsa Nilsson Skåve, Corina Löwe, (red.) Stockholm: Författarna 

och Natur & Kultur 2020. 
96 Tornborg, s. 36. 
97 Skolverket, ”Läroplan Gy11, Ämne – Geografi” 

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-

gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3Fsubje

ctCode%3DGEO%26courseCode%3DGEOGEO01%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3#ancho

r_GEOGEO01 [hämtad 2021-05-19]. 
98 Morton 2013, Morton 2016. 
99 Platen, s. 156 – 157. 
100 Horn. 

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DGEO%26courseCode%3DGEOGEO01%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3#anchor_GEOGEO01
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DGEO%26courseCode%3DGEOGEO01%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3#anchor_GEOGEO01
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DGEO%26courseCode%3DGEOGEO01%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3#anchor_GEOGEO01
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DGEO%26courseCode%3DGEOGEO01%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3#anchor_GEOGEO01
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samtid inte ser.101 Taos karaktär möjliggör iscensättning av vad William och George inte kan 

förutse inom ramen för den fiktiva berättelsen. Platen pekar på hur en av litteraturens styrkor 

utgörs av att ett framtidsscenario förblir just ett scenario.102 Litteraturen behöver inte ställa en 

prognos och vetenskapligt argumentera för det uppmålade scenariot, utan kan bidra med att 

måla upp det som ett eventuellt sådant. Även om den exakta värld som Tao lever i finns 

motiverad i forskning, fungerar den som ett förslag på hur en fortsatt bidöd kan påverka världen. 

Ett sådant sätt att närma sig klimatförändringar bör kombineras med vetenskapliga texter som 

grundar sig i prognoser, varför ekokritisk litteraturanalys förslagsvis kan kombineras med 

geografi- eller naturvetenskaplig undervisning för en djupbottnad förståelse. 

  

 
101 Platen, s. 157. 
102 Platen, s. 158. 
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