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Sammanfattning 
Uppsatsen syftar till att undersöka hur hållbarhetsperspektivet kan inkluderas i svenskämnet, 

då många ungdomar känner en oro för klimatförändringar och för att hållbarhet är en del av 

de globala målen och skolans värdegrund. För att kunna undersöka detta har en ekokritisk och 

didaktisk närläsning genomförts av Mats Strandbergs roman Slutet. Romanen låter läsare följa 

Simon och Lucinda, två ungdomar som lever i en värld som är på väg att gå under.  

Resultaten visar att boken främst har fokus på människan. Människan och hens ansvar 

gentemot naturen är viktigt, men även människans känslor kring det hemska som ska hända i 

världen de lever i. Naturen befinner sig i periferin av människan. Närläsningen visar att boken 

har potential att vara underlag för diskussioner i klassrummet kring existentiella frågor och 

oroskänslor som ungdomar kan ha inför framtiden.  

 

 

Nyckelord  
Slutet, ekokritik, didaktik  
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1. Inledning 
Klimat- och miljöfrågor är ett ämne som ständigt är aktuellt i Sverige och globalt. Kanske mer 

nu än någonsin. De senaste åren har tydliga konsekvenser av miljöförändringarna visat sig allt 

oftare, bland annat i form av skogsbränder, översvämningar och smältande isar. Det är därför 

ett ämne som är av största vikt att behandla inom skolan. Det är viktigt dels för att det finns 

med i skolans värdegrund samt i de globala målen, dels för att ungdomar kan känna oro kring 

just klimat- och miljöfrågor. I rapporten Våra barns klimat, Barn och unga om klimatet av 

Novus visas det att en majoritet av ungdomarna i åldern 12–18 känner sig ganska/mycket 

oroliga för klimatet och miljöns framtid.1 Det är därför värdefullt som lärare att lyfta klimat- 

och miljöfrågor under undervisningstillfällena. Det är något som Kata Nylén, klimatpsykolog, 

nämner. Hon menar att skolan har ett viktigt uppdrag att ge eleverna framtidstro när de 

drabbas av just oro för klimat, även så kallad klimatångest.2 Oron kan exempelvis handla om 

existentiella frågor och inte ha vetskapen om hur livet ska bli. Det kan också handla om oro 

kring vad som händer när negativa konsekvenser av miljöförändringar sker oftare och oftare. I 

den tidigare nämnda värdegrunden för skolan uttrycks det att gymnasieskolan har i uppdrag 

att ha ett miljöperspektiv i undervisningen. Perspektivet ska ge eleverna insikter som ska 

bidra till att minska skadlig miljöpåverkan. Undervisningen ska visa hur samhällets funktioner 

och hur vår egna livsstil kan anpassas för att bidra till en hållbar utveckling.3 Utöver skolans 

värdegrund finns det tydliga belägg för hållbarhetsperspektivet utifrån de globala målen. 2015 

antog FN:s medlemsländer det som kallas Agenda 2030. Agenda 2030 grundar sig i 17 

globala mål som ska bidra till en hållbar utveckling. Målen syftar till ett flertal åtgärder, 

däribland att säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.4  

Hur ska då skolvärlden arbeta med hållbarhet för att minska elevernas oro samt 

förhålla sig till skolans värdegrund och Agenda 2030? Mer specifikt, hur ska svenskläraren 

och svenskämnet arbeta med detta? Ett sätt att besvara dessa frågor är att fundera över 

																																																													
1 Novus. Våra barns klimat Barn och unga om klimatet: Delrapport december 2020. 2020- 12-08. 
https://varabarnsklimat.se/wp-content/uploads/2020/12/16699-Novus-Delrapport_Barn-och-unga-om-
klimatet_Va%CC%8Ara-Barns-Klimat_201208.pdf (Hämtad 2021- 11- 15).  
2 Sundbeck, Johanna. Klimatpsykologen: Skolan behöver förmedla hopp och framtidstro. 2021-07-02. 
https://www.dn.se/sverige/klimatpsykologen-skolan-behover-formedla-hopp-och-framtidstro/ (Hämtad 2021-11-
15). 

3 Skolverket. Läroplan (Gy11) för gymnasieskolan. 
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-
gymnasieskolan/laroplan-gy11-for-gymnasieskolan (Hämtad 2021-11-15).   
4 UNDP Sverige. Globala målen - Läs om Globala målen - 17 mål för hållbar utveckling. 
https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/ (Hämtad 2021-11-15). 	
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litteraturen som elever läser inom ramen för svenskämnet. Vilken bild av naturen och 

hållbarhet förmedlar denna litteratur? Finns det möjlighet att få ett hållbart och hoppfullt 

synsätt på sin egna livsstil genom just läsningen som sker i skolan? Ett sätt att närma sig dessa 

typer av frågor är att undersöka litteratur utifrån ett ekokritiskt perspektiv. Ekokritiken 

behandlar nämligen förhållandet mellan text och natur, språk, kultur/samhället och naturen. 

Det vill säga att analysera hur sambandet mellan litteratur och ekologi beskrivs. Alltså hur det 

vi läser kan påverka synen vi själva har på naturen och hur det i sin tur kan påverka hur vi 

tänker kring olika aspekter av hållbarhet.5 I uppsatsen analyseras den skönlitterära 

ungdomsboken Slutet, skriven av Mats Strandberg.  

 

1.1. Syfte och frågeställning 

I och med en ökad aktualisering och medvetenhet om hållbarhetsfrågor samt ungdomars oro 

kring klimatet och miljön syftar uppsatsen till att undersöka vad svenskämnet kan göra för att 

ge området ökat utrymme i undervisningen. Uppsatsen undersöker därför den skönlitterära 

boken Slutet, skriven av Mats Strandberg utifrån en ekokritisk analys. Boken blir således ett 

exempel på hur svenskämnet kan närma sig hållbarhet genom litteraturläsning.  

o Hur kan Slutet läsas utifrån det ekokritiska perspektivet? 

o Hur kan svenskämnet integrera miljö- och klimatfrågor i undervisningen för att skapa 

ett ökat intresse om hållbarhet och existentiella frågor om framtiden?   

 

2. Bakgrund 
I bakgrundskapitlet presenteras först skolans förhållande till hållbarhetsperspektivet. Det visas 

genom en kort redogörelse av de globala målen samt skolans styrdokument. Delen om skolans 

styrdokument behandlar gymnasieskolans värdegrund samt det centrala innehållet för 

svenskämnet. Vidare presenteras det utifrån annan litteratur där klimatpsykologen Kata Nylén 

och Maria Ojala, docent i psykologi, förklarar hur skolan ska förhålla sig till hållbarhet och 

elevers känslor kring de klimatförändringar som sker. Därefter presenteras bakgrund om 

genren dystopier. I det avsnittet förklaras vad dystopi-begreppet innebär, varför denna genre 

är populär och av relevans. Kapitlet om bakgrund avslutas med en översiktlig bild om tidigare 

																																																													
5 Schulz, Sven Lars. ”Att läsa för en hållbar värld”  i S. L. Schulz, Ekokritik: Naturen i litteraturen: En antologi 
(ss. ix-xxviii). Uppsala: Centrum för miljö- och utvecklingsstudier. 2007. S. xii 
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forskning på området med ungdomslitteratur, dystopier och didaktik. Vidare beskrivs 

uppsatsens relevans inom forskningsområdet.  

2.1.  De globala målen 

2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, vilket är en agenda som innefattar 17 globala 

mål som ska bidra till en hållbar utveckling. Ett av de 17 målen, mål 4, syftar till att ge en god 

utbildning till alla. I målets beskrivning nämns exempelvis hur utbildningen öppnar upp för 

möjligheten att få fler personer att bidra till ett hållbart samhälle. Mål 4 är uppdelat i flera 

delmål, där ett av delmålen innefattar att alla studerande ska få kunskaper och färdigheter för 

att kunna främja en hållbar utveckling och hållbar livsstil.6 

 

2.2. Skolans styrdokument 

I läroplanen för gymnasieskolan beskrivs de grundläggande värdena som varje person som 

verkar inom skolan ska vara med och bidra med respekt för varje människas egenvärde och 

den gemensamma miljön. Lärare och elever ska alltså ha ett intresse för dels den enskilda 

individen men även för den världen vi lever i. Vidare nämns det att en del av gymnasieskolans 

uppdrag som är att främja elevernas utveckling och göra dem till ansvarande människor som 

aktivt deltar i samhällslivet.7 Detta genom att bland annat öka elevernas medvetenhet om 

miljö och hållbar utveckling som nämns i citatet nedan.  

Miljöperspektivet i undervisningen 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. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och 
arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.8 

 

I det centrala innehållet för svenskämnet ska eleverna utveckla förmågan att genom bland 

annat litteratur få självinsikt, förståelse för andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar 

																																																													
6 UNDP Sverige. Globala målen - Läs om Globala målen - 17 mål för hållbar utveckling. 
https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/ (Hämtad 2021-12-03). 
7 Skolverket, Läroplan för gymnasieskolan (Gymnasieskolan). 
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-
gymnasieskolan/laroplan-gy11-for-gymnasieskolan?url=-
996270488%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fcurriculum.htm%3Ftos%3Dgy&sv.url=12.6011fe501629fd150a2714f#an
chor_2 (Hämtad 2021-11-24).  
8 Skolverket, Läroplan för gymnasieskolan (Gymnasieskolan). 
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-
gymnasieskolan/laroplan-gy11-for-gymnasieskolan?url=-
996270488%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fcurriculum.htm%3Ftos%3Dgy&sv.url=12.6011fe501629fd150a2714f#an
chor_2 (Hämtad 2021-11-24). 
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och föreställningsvärldar. Eleverna ska således kunna öppna upp för nya tankesätt samt nya 

perspektiv.9 Eleverna kan alltså genom litteraturläsning exempelvis få en ökad insikt kring 

hållbarhet och miljöfrågor genom att läsa berättelser där protagonisten funderar över dessa 

teman. Hur är det att leva i en värld som är på väg att gå under? Har ungdomarna i böckerna 

samma framtidsoro som ungdomar i verkligheten? Vad kan vi själva göra för att försöka 

minska problemen i vår egna värld som kan likna problemen i litteraturen? Att eleven har 

förmågan att resonera utifrån olika perspektiv återkommer i flera av svenskämnets kurser. Ett 

perspektiv som elever kan resonera utifrån i svenskämnet är just hållbarhetsperspektivet. 

Läsning av litteratur med sådana perspektiv kan alltså vidga elevernas perspektiv i deras 

resonemang.10  
 

2.3. Hållbarhet – vad ska läraren tänka på?  

Ett påstående som ibland sägs, enligt Kata Nylén, är att det kan vara enkelt att tänka att 

klimatfrågor är något som främst tillhör naturkunskapen. Miljöförändringar sträcker sig dock 

över flera områden och bör således finnas som en integrerad del i alla skolans ämnen. Det ska 

med andra ord också inkluderas i svenskämnet. Vidare nämner Nylén att det är viktigt att 

prata om elevers olika känslor som kan komma i samband med klimatförändringar. Det kan 

dyka upp många olika existentiella frågor när man växer upp i en tillvaro som är hotad. Det är 

därför viktigt att lyfta frågan och diskutera den regelbundet, då det blir mindre obehagligt och 

lättare att sedan kunna agera och bli en handlingskraftig person. Det är alltså värdefullt att 

hållbarhet och klimatfrågor tas upp i alla ämnen, då det ger fler tillfällen för eleverna att 

öppna upp sig om sina känslor.11  

Maria Ojala, docent i psykologi, nämner att klimatförändringar innebär en mängd 

utmaningar både för lärare och elever. Klimatförändringarna kan väcka många olika typer av 

känslor som oro, sorg, skuld och hopplöshet. Det är inte helt lätt med undervisningen kring 

klimatförändringar då den typen av undervisning också kan bidra till att de olika känslorna 

																																																													
9 Skolverket, Ämne – Svenska (Gymnasieskolan) 
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%26sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3 (Hämtad 2021-12-01).   
10 Skolverket, Ämne – Svenska (Gymnasieskolan) 
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%26sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3 (Hämtad 2021-12-01).   
11 Nylén, Kata. Lärarens guide till klimatmedveten undervisning. Stockholm: Natur & Kultur. 2020. S.7 
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ökar. Det kan alltså finnas en risk att elever exempelvis blir mer oroliga och mer sorgsna av 

undervisningen. Ojala förklarar dock att oroskänslan kan vara ett första steg mot att bli mer 

samhällsintresserad. Vidare nämner hon att det är viktigt att skolan arbetar med dessa känslor 

som eleverna har och inte låter det försvinna ut i tomma intet, utan att läraren istället ska 

nyttja potentialen som finns.12  

Det sammantagna från både Nylén och Ojala är att klimatfrågor kan väcka många 

olika känslor och existentiella frågor hos eleverna när undervisningen handlar om 

klimatfrågor. Det viktiga är dock att låta eleverna få yttra sina känslor och låta känslorna vara 

drivkraften i att försöka bli en handlingskraftig individ. Det finns alltså belägg att låta 

svenskämnet vara en del av undervisningen kring hållbarhet och klimatfrågor för att ge 

eleverna fler tillfällen att få yttra sina tankar och känslor. Vidare kan litteraturen som läses 

inom svenskämnet vara ett sätt för eleverna att närma sig exempelvis oroskänslorna. 

Litteraturen kan med andra ord vara en väg för eleverna att undersöka olika existentiella 

frågor.  

 

2.4. Dystopier och apokalypser 

Genren dystopier behandlar människans oro för framtiden och sådant som kan tänkas hota 

existensen på jorden. Dystopier kan alltså visa på existentiella frågor människan tampas med. 

Det kan exempelvis vara frågor om hur människan behandlar jorden, vilket i sin tur kan leda 

till frågor om människans existens efter döden. Berättelser inom dystopigenren innefattar ofta 

en bild av hur framtiden kan se ut. Dystopier innehåller ofta någon form av samhällskritik, 

som exempelvis kan vara kritik kring hur samhället styrs, kritik till hur människan behandlar 

naturen, sjukdomsutbrott med mera.  Exempel på kända dystopier är Hungerspelen av 

Suzanne Collins, Kallocain av Karin Boye och 1984 av George Orwell.13  

En annan genre som liknar dystopier är så kallade apokalyptiska berättelser. Post-

apokalypser handlar om hur samhället ser ut efter en katastrof. En pre-apokalyps, vilket Slutet 

är visar hur samhället ser ut innan katastrofen har brutit ut. Preapokalypsen visar alltså en 

redan existerande värld där något hemskt ännu inte har inträffat. Genrerna dystopier och 

																																																													
12 Ojala, Maria. Känslor, värden och utbildning för en hållbar framtid: Att främja en kritisk känslokompetens i 
klimatundervisning i Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge, 
13(2): 1–17, 2019. S.6 
13 Nilsson Skåve, Åsa. ”Dystopiska och utopiska drag i svenska ungdomsromaner” i Warnqvist, Åsa (red) 
Samtida svensk ungdomslitteratur. S. 95–108. Lund: Studentlitteratur 2017. S. 95,96, 99. 	
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apokalypser kan således bindas samman eftersom det inom de båda genrerna är något hemskt 

som är på väg att hända/händer. 

Det går att fråga sig varför denna typ av genre är populär. Varför vill vi läsa det som är 

hemskt och sorgligt?  Micheal Arthur Soares, PhD, nämner i sin artikel Waking Up to 

Orwellian Spaces: Conscious Students and Dystopian Texts att dystopier kan fungera som ett 

sätt att adressera det som är hemskt i samhället. Denna typ av litteratur kan ge läsaren (eleven) 

kontroll över sin omvärld och skapa ett engagemang till att motverka det som är hemskt i 

samhället. Dystopierna kan alltså ge läsaren kraft och energi till att ta tag i problemen i 

världen. En anledning till att vi läser det som är hemskt och jobbigt är alltså att försöka hitta 

någon slags kämpaglöd.14 

Maria Nilsson skriver i sin bok Teen noir – om mörkret i modern ungdomslitteratur att 

dystopier är en populär genre för att ungdomar får möjlighet att bearbeta sina känslor genom 

att läsa just dystopiska berättelser. Det finns dessutom något förföriskt med den mörka 

framtidsvärlden. Vardagens problem som att få bra betyg, att ha den senaste mobiltelefonen, 

de trendigaste kläderna eller liknande hamnar i skymundan. I dystopin är det ofta istället en 

kamp på liv och död. Dystopin kan alltså ta bort fokus på den egna vardagen och istället visa 

något som känns långt bortom den egna världen.15   

Yvonne Leffler nämner i sin bok Skräck – som fiktion och underhållning att 

skräckgenren kan vara populär för tonåringar. Detta då genren ofta är som en labyrint av 

oväntade skräckeffekter, som tillåter tittaren/läsaren att tampas med känslor utan att själv 

behöva agera eller utsätta sig själv för någon fysisk fara. Vidare förklarar hon hur 

skräckgenren ofta innehåller ett monster som protagonisten ska besegra. Monstret kan liknas 

med tonåringars egna inre konflikter som de behöver besegra.16 Dystopier å andra sidan har 

kanske inte alltid ett lika tydligt monster. Det går dock att tänka sig att det katastrofala som 

sker i dystopier är som ett monster som behöver bekämpas. Således finns det möjlighet att 

även dystopigenren bjuder in läsaren att tampas med känslor utan att direkt själv utsättas för 

faran som finns i dystopier.  

I och med att dystopier innehåller samhällskritik som exempelvis kan handla om hur 

människan behandlar naturen, kan genren därför sammankopplas med det ekokritiska 

																																																													
14 Soares, Michael Arthur. Waking Up to Orwellian Spaces: Conscious Students and Dystopian Texts I 
ENGLISHJOURNAL 109.3 (2020): 74–80. S. 75.  
15 Nilsson, Maria. Teen noir – om mörkret i modern ungdomslitteratur. Lund: BTJ Förlag. 2013. S.36.  
16 Leffler, Yvonne. Skräck som fiktion och underhållning. Lund: Studentlitteratur. 2001. S. 140–142 
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perspektivet. Detta eftersom det ekokritiska perspektivet syftar till att synliggöra hur 

relationen mellan människan, naturen och samhället beskrivs och framställs i litteraturen. 

Det gemensamma som framgår i litteraturen om dystopier är att genren har ett 

framgångsrikt sätt för läsaren att exempelvis kunna bearbeta känslor och existentiella frågor. 

Det är även en genre som kan ge kämpaglöd till läsaren att vilja förändra problem i sin egen 

verklighet. Ett exempel på detta är om klimatet är dåligt i dystopiboken, kan det ge en kraft 

till läsaren att försöka se över vad hen kan göra för klimatet i verkliga livet. Slutligen kan 

dystopier vara en vardagsflykt då läsaren får ta del av en värld som är långt ifrån hens egen 

och de små egna vardagsproblemen känns således inte lika stora längre.   

 

2.5. Tidigare forskning  

Mats Strandbergs Slutet har tidigare varit en del av materialet för andra uppsatser. Romanen 

har varit underlag i uppsatsen Jag vill vara hennes fucking jävla riddare: En genusanalys av 

Mats Strandbergs Slutet skriven av lärarstudenterna Lisa-Marie Andersson och Clara Karpeby 

Johansson. I uppsatsen var syftet att jämföra egenskaper och beteenden ur ett genusperspektiv 

hos de två protagonisterna Simon och Lucinda.17 Vidare har Slutet varit del av materialet i 

masteruppsatsen Dystopiska hot och hoppfulla framtider av litteraturstudenten Gunilla 

Axelsson, där Slutet har ställts i jämförelse med andra ungdomsdystopier. Masteruppsatsen 

syftar till att undersöka ungdomsdystopigenrens samhällskritiska funktion.18 

Ekokritisk och didaktisk läsning av ungdomsdystopier har genomförts i ett flertal 

tidigare studier. Åsa Nilsson Skåve, lektor i litteraturvetenskap, genomförde en ekokritisk 

läsning av Stefan Castas ungdomsdystopier. Nilsson Skåve finner bland annat att naturen 

beskrivs som ett offer och som en hämnare. Vidare nämner Nilsson Skåve hur 

ungdomsdystopier kan, ur en didaktisk synvinkel, vara ett sätt att engagera till miljöfrågor och 

en hållbar framtid för ungdomar. Böckerna Nilsson Skåve har läst avslutas hoppfullt, vilket 

kan ge ungdomar som läser en hoppfull känsla mot sin egen världsbild.19 Slutet av Mats 

																																																													
17. Andersson, Lisa-Marie, Karpeby Johansson, Clara. ““Jag ville vara hennes fucking jävla riddare”: En 
genusanalys av Mats Strandbergs Slutet. Examensarbete framlagd vid Avdelningen för utbildningsvetenskap och 
språk, Högskolan Väst 2021.  
18. Axelsson, Gunilla. ”Dystopiska hot och hoppfulla framtider: En ekokritisk studie av fyra svenska 
ungdomsdystopier utgivna mellan år 2011 och år 2020.” Masteruppsats framlagd vid Litteraturvetenskapliga 
institutionen, Uppsala universitet 2021.  
19 Nilsson Skåve, Åsa. ””När det tar slut och börjar om igen” Ekokritiska perspektiv på Stefan Castas 
ungdomsdystopier” i Barnboken - tidskrift för barnlitteraturforskning/Barnboken - Journal of Children’s 
Literature Research, Vol. 38, 2015.  
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Strandberg slutar inte lika hoppfullt. Denna uppsats bidrag till forskningsfältet kan således 

vara hur läsning av dystopier utan lyckliga slut ändå kan ge upphov till ett ökat engagemang i 

miljöfrågor och hållbarhet hos de unga läsarna samt ge möjligheten till att diskutera 

existentiella frågor. 

 

3. Teori, metod och material 
Syftet med uppsatsen är att genomföra en ekokritisk och didaktisk läsning av Mats 

Strandbergs roman Slutet och vidare se hur denna bok kan vara underlag för att arbeta med 

hållbarhet ur ett existentiellt perspektiv i svenskämnet. I följande kapitel presenteras 

uppsatsens bakomliggande teorier, metodvalet och materialet som uppsatsen bygger på. Det 

vill säga de faktorer som ska hjälpa till att synliggöra det som uppsatsen syftar till.  

 

3.1. Ekokritik 

Ekokritiken hade sin startpunkt kring 1990-talet då tankar kring ekologi i litteraturen blev allt 

mer relevant. Ekokritiken syftar bland annat till att undersöka förhållandet mellan text och 

natur samt kultur/samhälle och natur. Vidare kan ekokritiken förklaras som ett forskningsfält 

där bland annat skönlitterär text sätts i relation till ekologiska frågeställningar. Ekokritiken 

synliggör hur värderingar om natur och miljö porträtteras i litterära texter och vad människans 

ansvar kring detta är.20 Henrik Görlin nämner i artikeln Från ekologi till ekokritik: en skiss 

över ekokritikens framväxt hur Cheryll Glotfelty förklarade i antologin The Ecocriticism 

Reader: landmarks in literary ecology att ekokritiken handlar om relationen mellan 

litteraturen och den fysiska miljön. Precis som att litteratur som läses utifrån feministisk kritik 

kan studera språk och litteratur från ett genusperspektiv och Marxistiska synvinklar 

exempelvis studerar ekonomisk klass i litteratur, så har ekokritiken naturen i centrum. 

Ekokritiken har utvecklats över tid och har därför haft olika inriktningar. Teorin är fortfarande 

i förändring och definieras därför på olika sätt.21 I uppsatsen är teorin främst ett verktyg för att 

se hur människan förhåller sig till naturen.  

Ett didaktiskt begrepp som har tagit sin inspiration från ekokritiken är det som kallas 

för ekolitteracitet, vilket handlar om hur ett litterärt verk kan ge läsaren en känsla av att det 

																																																													
20 Schulz, 2007. S. Xi,  
21 Görlin, Henrik. ”Från ekologi till ekokritik: en skiss över ekokritikens framväxt” i Packalén, Sture (red.) 
Litteratur och språk. S. 5–20. Västerås: Mälardalens högskola. 2009 S. 5 
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finns ekologiska värden att värna om. Litteracitet handlar om förmågan att läsa, medan 

ekolitteracitet istället behandlar förmågan att fundera över vad som händer i världen om vi 

misslyckas med att ha ett ekologiskt perspektiv i undervisningen. Ekolitteracitet ger alltså ett 

perspektiv i läsningen som kan sammankopplas med ekokritiken.22   

Ett annat relevant begrepp för uppsatsen är det som heter antropocentrism, vilket står 

för ett synsätt där människan är i centrum och naturen är i periferin. Antropos kommer i från 

grekiskan och betyder just människa. Vidare betyder alltså antropocentrisk att människan är i 

centrum.23 Schulz nämner att i antropocentrismen får naturen bli den passiva och tysta 

andra.24 I jämförelse finns även begreppet ekocentrism, där det istället är naturen som står i 

centrum. I antropocentrismen har människan en överordnad position över naturen, medan 

ekocentrismen är människan en del av naturen men har inte samma överordnade position.25 

Det antropocentriska synsättet kan vara det som bidrar till att människan förstör naturen. 

Sandell, Öhman och Östman nämner i sin bok Miljödidaktik att modern antropocentrism 

delvis förlitar sig på att den teknologiska utvecklingen ska lösa de miljöproblem som kan 

uppstå. Människan behöver heller inte ha naturen i åtanke när teknologiska lösningar ska 

genomföras. Detta eftersom naturen bara har ett instrumentellt värde i den moderna 

antropocentrismen.26 

 

3.2. Didaktisk potential 

Skönlitteratur kan användas i skolan av många olika anledningar. Det kan exempelvis handla 

om att öka elevers läsförmåga, ge eleverna kunskaper om olika skönlitterära verk och kunna 

producera egna texter utifrån det som har lästs. Skönlitteratur är med andra ord en central del 

av svenskämnet, både i grundskolan och på gymnasiet. Skönlitteratur kan dock även användas 

för att belysa värdegrundsfrågor.27 Litteratur kan med andra ord ha så kallad didaktisk 

potential, ett begrepp som förekommer just när litteratur och undervisning diskuteras. 

Begreppet didaktisk potential är dock ett relativt vagt begrepp. Malin Alkestrand nämner i sin 

																																																													
22 Löwe, Corina & Nilsson, Skåve, Åsa (red.) ”Inledning” i Didaktiska perspektiv på hållbarhetstema i barn- och 
ungdomslitteratur. S. 7–19. Stockholm: Natur & Kultur. 2020. S.11–12 
23 Sandell, Klas, Öhman, Johan. Östman, Leif. Miljödidaktik – Naturen, skolan och demokratin. Lund: 
Studentlitteratur AB. 2002. S. 92.  
24 Schulz, 2007. S. xvi	
25 Löwe, Nilsson, Skåve, 2020. S. 12 
26 Sandell,	Öhman, Östman, 2002. S. 92–93. 	
27 Alkestrand, Malin. ”Bristen på social hållbarhet i framtiden – ungdomsdystopin Eleriatrilogins didaktiska 
potential” i Löwe, Corina & Nilsson, Skåve, Åsa (red.) Didaktiska perspektiv på hållbarhetstema i barn- och 
ungdomslitteratur. S. 164–185. Stockholm: Natur & Kultur. 2020. S.167 
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avhandling Magiska möjligheter: Harry Potter, Artemis Fowl och Cirkeln i skolan 

värdegrundsarbete att alla sorters skönlitteratur kan egentligen användas för att diskutera 

skolans värdegrundsfrågor. All skönlitteratur har med andra ord didaktisk potential. Det krävs 

att läsaren går i dialog med texten för att kunna tillgå potentialen. Läraren behöver således 

planera noggrant för att kunna använda litteraturen som underlag i undervisning kring just 

värdegrundsfrågor.28  

Bengt-Göran Martinsson, professor i pedagogiskt arbete, nämner även han hur 

litteraturen kan vara ett hjälpmedel för att egentligen prata om något annat. Detta kan ske 

genom att exempelvis använda samtalsgenren ”det texttolkande samtalet” i 

litteraturundervisningen. I den typen av litteratursamtal behandlas olika typer av teman som 

sedan ska tolkas. Litteraturen kan ses som utgångspunkt för individuella och gemensamma 

tolkningar.29 Exempelvis kan eleverna genom en diskussion om Slutet i klassrummet, enskilt 

och gemensamt resonera kring hur temat hållbarhet behandlas. Boken kan även hjälpa till att 

prata om de existentiella frågorna som kan uppkomma när samhället står inför olika typer av 

förändringar som exempelvis rör vår miljö och klimatet. Martinsson förklarar även att genom 

läsning där läsaren slussas in i en annan värld, kan läsaren få bättre förståelse för andra 

människor samt kunna sätta det i perspektiv i sitt eget liv.30 Gunilla Molloy skriver i sin bok 

Att läsa skönlitteratur med tonåringar att skönlitteratur speglar och diskuterar ofta olika typer 

av konflikter. Det gör att genom läsning av skönlitteratur kan läsaren lära sig något om livet, 

möjligheter som finns i livet, men även konflikter som kan uppstå.31  

Alkestrand förklarar vidare att för att eleven, läsaren, ska tillgå den didaktiska 

potentialen krävs det att hen är aktiv. Läsaren behöver alltså aktivt inta en kritisk position när 

hen ska granska litteraturen utifrån de aktuella värdegrundsfrågorna. Hon förklarar vidare att 

skönlitteratur har potential att uppmärksamma olika värdegrundsfrågor, exempelvis frågan om 

hållbarhet.32Alkestrand poängterar i sin avhandling att skönlitteratur givetvis kan synliggöra 

frågor som inte får utrymme i skolans värdegrund. Vidare förklarar hon att didaktisk 

potential-begreppet kan vara ett verktyg för att möjliggöra en problematisering av 

värdegrundsfrågor som skönlitteratur ger upphov till.  Hon menar att motstridigheter och 

spänningar i texter gör det möjligt för läsaren att själv reflektera över sina egna tankar och 

																																																													
28 Alkestrand, Malin. Magiska möjligheter. Göteborg, Stockholm: Makadam Förlag. 2016. S.71.  
29 Martinsson, Beng-Göran. Litteratur i skola och samhälle. Lund: Studentlitteratur. 2018. S. 158.  
30 Martinsson, 2018. S. 162. 	
31 Molloy, Gunilla. Att läsa skönlitteratur med tonåringar. Lund: Studentlitteratur. 2003. S. 295.  
32 Alkestrand, 2020. S. 166–169 
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idéer samt att få läsaren att inta ett mer kritiskt förhållningssätt i läsningen. Ett exempel hon 

förklarar är att i skolans värdegrund står det att eleverna ska etablera ett kritiskt och 

reflekterande förhållningssätt till sin omvärld. Ett skönlitterärt verk som illustrerar hur olika 

ideologier bryts mot varandra kan då analyseras för att få eleverna att etablera det kritiska och 

reflekterande förhållningssättet. Litteraturen behöver således inte explicit behandla 

värdegrundsfrågor, men det kan gå att hitta delar av litteraturen som kan ge upphov till en 

reflektion kring olika frågor.33 

Sammanfattningsvis kan det alltså finnas didaktisk potential i skönlitteratur. 

Skönlitteraturen kan bidra till att vidga läsarens perspektiv och ge en ökad förståelse för 

andra. Läsning kan även vara grund i diskussion om olika frågor, såsom exempelvis 

klimatförändringar och existentiella funderingar. Skönlitteraturen kan med andra ord hjälpa 

eleven att förstå sig själv och sin omvärld bättre.  

 

3.3. Metodologisk ansats 

Metoden i uppsatsen bygger på en så kallad närläsning. Närläsning innebär, som namnet 

antyder, en detaljrik läsning som inte påverkas av yttre faktorer. De yttre faktorerna kan 

exempelvis vara författarens biografi, ideologi eller liknande. Närläsningen inkluderar alltså 

inte dessa, utan möjliggör att fokus är på själva innehållet av texter och således försöker se 

vad för mönster som går att finna där.34 

I uppsatsen används ekokritiken som teorin vilken närläsningen bygger på. Materialet 

undersöks med andra ord utifrån en ekokritisk synvinkel. I litteraturen beskrivs ekokritik som 

att det inte är en specifik metod utan istället kan användas som just en utgångspunkt i de 

frågor forskaren ställer till texten. Det kan exempelvis handla om att se hur litteraturen 

återspeglar miljöetiska frågor eller naturens förhållande till människan. Ekokritiken handlar 

om hur detta beskrivs i litteraturen och hur det kan påverka människans syn till världen hen 

lever i. 35   

 

																																																													
33 Alkestrand, 2016. S.70–71. 
34 Lundqvist, Ulla. Begrundande läsning. Stockholm: Utbildningsförlaget. 1987. S. 8–9.  
35 Öhman, Marie. ”Ekokritik” i Schottenius Cullhed, Hedberg & Svedjedal Litteraturvetenskap II. S. 189–204. 
Lund: Studentlitteratur. 2020. S.189 
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3.4. Material och urval 

Materialet för uppsatsen är Mats Strandbergs bok Slutet. Boken publicerades 2018 och är en 

ungdomsroman.  Slutet är en roman där två ungdomar, Simon och Lucinda, lever i en värld 

som är på väg att försvinna. Kometen Foxworth närmar sig nämligen jorden och världen 

förväntas träffas och försvinna. Snabbt efter kollisionen mellan Foxworth och jorden kommer 

allt biologiskt liv vara försvunnet. I berättelsen får läsaren följa Simon och Lucinda den sista 

månaden innan jorden är borta. De båda lever i en medelstor stad i Sverige med sina 

respektive familjer. Känslorna inför faktumet att de alla ska dö inom en snar framtid är 

blandade. En del personer knyter sig an till kyrkan för att finna svar och tröst, andra är så 

kallade ”kometförnekare” och tror inte på att kometen kommer att komma, vissa lever på som 

vanligt, andra ändrar om sin livsstil helt för att försöka ”maxa” sin sista tid på jorden. Lucinda 

bearbetar, likt andra, genom att skriva inlägg i det som kallas TellUs. Det som skrivs där ska 

strömmas upp till satelliter som ska skicka vidare berättelserna som skrivs ut i rymden. När 

personerna och jorden dör så lever ändå befolkningens historier vidare ut i universum. 36 

Simon och Lucindas vardag förändras ytterligare när en person i deras närhet hittas 

död. Tilda som är Simons förra flickvän samt Lucindas förra bästa vän har dött och ingen vet 

hur detta har skett. Simon och Lucindas öden sammanflätas när de båda vill ta reda på vad 

som har hänt med Tilda. Det är dock inte helt enkelt att lösa fallet om Tildas död, dels för att 

de har tiden och kometen emot sig, dels för att flertal personer undanhåller väsentlig 

information för dem. Simon vill få svar och rentvå sitt eget namn då det finns de som tror att 

han är den som har dödat Tilda, medan Lucinda vill veta vad som egentligen har hänt med 

personen som tidigare har varit hennes bästa vän.37  

Materialet har valts ut för att dels passa uppsatsens syfte och dels för att boken går att 

använda inom ramen för svenskämnet. Vidare är boken preapokalyptisk Detta ger möjligheten 

att föra en diskussion kring klimat- och framtidsångest, vilket en del ungdomar upplever. 

Boken kan ge underlag att föra fördjupade samtal om hur vi kan leva mer hållbart för att få en 

minskad känsla av att vi själva lever i en preapokalyptisk värld. Boken är även inkluderande, 

då många olika typer personer får utrymme och plats i boken. Främst är boken en 

ungdomsbok, vilket kan göra det enklare för eleverna att relatera till huvudpersonernas olika 

tankar och känslor.  

 

																																																													
36 Strandberg, Mats. Slutet. Stockholm: Rabén & Sjögren. 2018 
37 Strandberg, 2018	
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4. Resultat och analys 
I följande kapitel presenteras resultatet av den ekokritiska läsningen av Mats Strandbergs 

Slutet. Kapitlet är uppdelat i två delar: Människan och Naturen samt Människan och hens 

känslor. Första delen fokuserar på naturens porättering i boken och hur människans 

förhållande till naturen är. Andra delen och slutet av resultatet handlar om hur människorna 

och deras känslor presenteras i Slutet.   

Resultatet och analysen presenteras utifrån citat tagna ifrån Mats Strandbergs Slutet. 

Citaten visas i blockcitat för att tydliggöra vad som är taget direkt från romanen. I och med att 

det sker löpande hänvisning till en och samma källa visas hänvisningar direkt efter citaten i 

brödtexten.  

 

4.1. Människan och naturen 

Naturen får förhållandevis lite utrymme i boken Slutet. De naturskildringar som finns skrivs 

på ett sätt som visar att personerna uppskattar naturen. Naturen beskrivs i färg och 

uppmålande bild om hur det faktiskt ser ut. Beskrivningarna genomförs på ett sätt som ger en 

känsla av att naturen är uppskattad. Naturen är med andra ord något vackert som personerna i 

Slutet uppskattar.  

Jag tittar ut över trädgården där äppelträden är fulla med kart. Solnedgången färgar själva luften gyllene. 
Slingerkrasse med röda, gula och brandfärgande blommor väller över kanterna på en rabatt, som om den 
vet att det är sista gången den blommar och vill göra det mesta av tillfället. (Slutet 18: 267–268) 

I citatet ovan beskriver Simon naturen som vacker med olika färger, men han tänker sedan 

vidare att detta kanske kan bero på att naturen snart inte ska få vara kvar. Det är dock en 

tolkning som Simon själv gör. Han tänker att naturen ”passar på” att vara vacker innan allt tar 

slut. Naturen vet ju dock inte själv att världen snart ska sluta att existera. Det är Simon, 

människan, som ser naturen i ett nytt ljus när han vet att jordens undergång är nära. Simon 

berättar även hur hans syn på naturen förändras när beskedet om kometen har kommit.  

Jag tar mig ut på skolgården. Det är fullt med röster här också, men det är åtminstone lättare att andas. 
Inte ett moln på himlen. Bara en klarblå tomhet ovanför mig. Det finns där ute. Jag hinner inte skjuta 
undan tanken. Och jag vet redan att jag aldrig kommer att kunna se på himlen på samma sätt igen (Slutet 
18: 6).  

I citatet ovan uttrycker Simon att han aldrig kommer att kunna se på himlen på samma sätt 

igen som innan de visste att Foxworth-kometen var på väg mot jorden. Det kanske är därför 
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naturen blir beskriven som vacker när den väl beskrivs. Simon och de andra vet att de inte 

kommer få se naturen några fler gånger och därför passar de på att uppskatta naturen medan 

de kan.  

Det faktum att naturen inte får allt för mycket utrymme i boken kan ha flera 

anledningar. En aspekt är att i och med att kometen Foxworth är på väg mot jorden, så 

kommer naturen ändå att sluta existera. Det kan därför vara så att det som är i fokus är vad 

karaktärerna känner och upplever. Det existentiella med vad som ska hända härnäst är istället 

det som får fokus.  Leffler förklarar hur monstren i skräckromaner kan vara ett sätt att 

porträttera de inre konflikter en ungdom ställs inför.38  I Slutet är ”monstret” kometen 

Foxworth. Kometen tvingar ungdomarna och övrig befolkning att bearbeta sina inre konflikter 

exempelvis, vad som är meningsfullt i livet och vad som egentligen spelar någon roll. En 

tolkning är att naturen kanske inte får så mycket utrymme eftersom ungdomarna i boken har 

fullt upp med att kämpa med sina existentiella frågor.  

En annan aspekt till att naturen inte får särskilt mycket utrymme i romanen är att Slutet 

visar på att det finns en antropocentrism. Människan är alltså den som står i fokus och naturen 

befinner sig i periferin. Det är människorna och deras tolkningar och syn på naturen som 

behandlas. Det liknar det Schulz säger med att naturen blir det passiva tysta andra. Människan 

är den som är i centrum och får höras medan naturen håller sig tyst i bakgrunden.39 En annan 

tolkning är dock att kometen Foxworth visar på hur människan inte står över naturen i 

hierarkin. Naturen ”slår tillbaka” på sätt och vis, och kometens framfart kan inte människan 

förändra trots att det är människan som står i centrum i romanen. Sandell, Öhman och Östman 

nämner att en del av antropocentrismen hänvisar till Immanuel Kant som menade på att 

människan är den enda varelsen som har moraliska egenskaper och därför har rätt till att 

härska fritt över naturen.40 I Slutet visas dock att även om det skulle vara så att människan har 

rätt till att härska över naturen, så kan inte ens människan stå emot naturens tillbaka slag i 

form av en komet.  

Ett återkommande tema som visas i Slutet är människans förhållande till naturen, 

vilket även det är en del av ekokritiken. Det kan exempelvis vara vad människan har för 

ansvar gentemot naturen. Synen på människan är dock, utifrån protagonisterna Lucinda och 

Simons synvinkel, något mer negativ än synen på naturen. De båda ungdomar utrycker vid 

																																																													
38 Leffler, 2001. S. 140–142 
39 Schulz, 2007. S. Xvi  
40 Öhman, Sandell, Östman, 2002. S.96	
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flera tillfällen att människan har förstört miljön länge, och på något sätt gör kometen 

Foxworth att ingen kommer undan konsekvenserna av sitt egna handlande. Det framkommer 

tydligt att människan är ansvarig över exempelvis miljöförstöringen som sker. I citatet nedan 

visas en diskussion mellan Lucinda och Simon när de åker ett tåg mot Stockholm och slås av 

hur naturen har försvunnit och ersatts av shoppingcenter, bostadshus med mera.  
Jag försöker föreställa mig hur landskapet såg ut när de första människorna kom hit. Innan vi sprängde 
berg, byggde vägar, högg ner skog. Det går inte. ”Nu i efterhand fattar jag inte varför vi inte gjorde allt 
för att rädda Jorden”, säger Lucinda. ”Varför höll vi på och tjafsade om annat? Vi hade kanske klarat det 
om vi bestämt oss. Vi borde ha gjort uppror mot alla som förstörde planeten för att tjäna pengar (Slutet 
18: 412).  

Inom ekokritiken talas det bland annat om människans ansvar för miljön. I boken är just 

ansvaret ett återkommande tema. I citatet ovan pratar Lucinda och Simon om varför 

människan inte gjorde mer för att rädda jorden och istället la fokus på annat som att tjäna 

pengar. Tidigt i boken skriver Lucinda ett inlägg i TellUs om hur människan har varit bra på 

att blunda för klimatförändringarna och tänker att det inte är olikt de personer som är så 

kallade kometförnekare. Detta visas i citatet nedan.  

Kometförnekarna kommer antagligen att fortsätta förneka in i det sista. Tycka att det är vi andra som är 
lättlurade. De vet sanningen. Det är en PR-kupp för amerikanerna ska kunna ”rädda oss” i sista sekund. 
Eller fake news från Ryssland, som vill distrahera världen medan de förbereder en invasion. Eller så är det 
en kommunistisk komplott för att krossa det kapitalistiska systemet. Folk tror vad de vill tro. Det är inte 
första gången. Du skulle ha sett hur bra vi var på att blunda för klimatförändringar, till exempel. Jorden 
har varit på väg att gå under länge (Slutet 18: 22–23).  

Människan hålls alltså ansvarig för klimatförändringarna som sker på jorden. Noterbart är att 

Lucinda förvisso beskriver kometförnekarna men ändå inte skyller på någon specifik när det 

handlar om att blunda för klimatförändringarna, utan använder pronomenet ”vi” och indikerar 

att hon själv kan ha varit en del av problemet, att det är ett gemensamt problem. Vi-känslan är 

något som även beskrivs i skolans värdegrund. Det handlar om att elever och lärare 

gemensamt ska ansvara för en hållbar utveckling. Läraren ska ge eleven verktyg för att kunna 

verka hållbart. Vidare beskrivs det hur undervisningen ska klarlägga hur vårt sätt att leva kan 

anpassas för hållbar utveckling.41 Ordvalet ”vårt” indikerar även här att det är ett gemensamt 

ansvar och att det inte landar på den enskilda individen.  

Kometförnekarna kan liknas med de personer i verkliga världen som är så kallade 

klimatförnekare, det vill säga personer som inte tror på klimatförändringar trots att det finns 

																																																													
41	Skolverket, Läroplan för gymnasieskolan (Gymnasieskolan). 
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-
gymnasieskolan/laroplan-gy11-for-gymnasieskolan?url=-
996270488%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fcurriculum.htm%3Ftos%3Dgy&sv.url=12.6011fe501629fd150a2714f#an
chor_2 (Hämtad 2021-12-03).	



19	

	

forskning som visar på klimatförändringarnas problem.42 Kometförnekelsen i Slutet kan ses 

som ett sätt att försvara sig själv och sitt sinne, istället för att möta det hemska så förnekas det 

för att kunna hantera sin vardag. Kometförnekelsen kan alltså vara ett sätt för dessa personer 

att arbeta med sina egna inre existentiella frågor. Molloy förklarar utifrån sin forskning att 

skönlitteratur speglar och diskuterar konflikter som sker i verkliga livet. 43 Kometförnekarna 

är en typ av konflikt som kan ge läsaren ett perspektiv på hur de kan se på just 

klimatförnekarna. Läsaren behöver inte hålla med varken kometförnekarna eller 

klimatförnekarna, men kan genom läsningen av Slutet kanske förstå att förnekelsen helt enkelt 

kan bero på rädsla för vad som ska när det hemska händer. Istället för att förbereda sig och 

försöka hindra det hemska som ska ske (klimatförändringar) så sker en förnekelse då det kan 

kännas mindre obehagligt än att tänka på än att ens liv ska förändras.   

Slutet är en preapokalyptisk bok. Det innebär att boken utspelar sig innan något 

hemskt ska hända. Det går att göra tolkningen att den verkliga värld vi lever idag är 

preapokalyptisk och att sättet människorna behandlar jorden kan leda till något hemskt. 

Samhället i boken ter sig ungefär likadant genom hela boken, det blir med andra ord varken 

sämre eller bättre. Det sker ingen känsla av att kometen ska komma tidigare än sagt eller att 

”det löser sig ändå” i sluten av boken. Det finns ingen möjlighet för befolkningen att hindra 

framtiden de står inför, de kan bara förhålla sig till den. Detta kan ge läsaren hopp i den 

verkliga världen. Hotet samhället står inför nu i form av negativa klimatförändringar är något 

människan ändå kan påverka, eftersom hotet är på jorden och inte en komet som kommer och 

förändrar existensen. I citatet nedan visas en diskussion mellan Simon och Lucinda där de 

talar om hur det är svårt att begripa att världen snart inte ska vara den samma, vilket kan vara 

en anledning till varför människan också har svårt att förstå hotet kring klimatförändringar.  

 
”När man tittar ut kan man nästan tro att allt är som vanligt”, säger jag. Jag ser i rutan hur Lucinda tittar 
upp. ”Det är det som gör en knäpp”, säger hon. ”Det går inte att fattat vad som ska hända när allt är sig 
likt.” …. ”Det var samma sak förut” säger jag och vänder mig mot henne. ”Förut?” ”Med 
miljöförstöringen. Den syntes ju inte heller. Inte här i alla fall. Jag menar, vi läste ju om öknarna som 
bredde ut sig och såg bilder på isbjörnar på små isflak. Men det gick inte att fatta.” ”Folk ville inte fatta” 
säger Lucinda. ”Det var för jobbigt att tänka på” (Slutet 18: 410). 

I citatet ovan talar de om hur livsförändringen är svår att begripa, det är som att det inte syns 

just nu och därför är det svårt att förstå. Anna Salomonsson förklarar i sitt kapitel i Didaktiska 

																																																													
42 Nationalencyklopedin. Klimatförnekelse – Uppslagsverk. https://www-ne-
se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/klimatf%C3%B6rnekelse (Hämtad 2021-12-01) 
43 Molloy, 2003. S. 295 
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perspektiv på hållbarhetsteman i barn- och ungdomslitteratur att denna typ av komplexitet 

även kan finnas hos den som läser denna typ av bok. Klimatkrisen är stor i omfånget och 

därför även svår att föreställa sig.44 Slutet visar med andra ord på något som även kan finnas i 

den verkliga världen. Vidare talar Simon och Lucinda exempelvis om miljöflyktingar, hur bin 

kommer att dö, luften blir svår att andas och slut på rent vatten. De talar om det som kunde 

hända med jorden om det inte vore så att kometen Foxworth hann först. Soares nämner att 

genom att läsa det som är hemskt så kan läsaren bli mer handlingskraftig i sin egna vardag.45 I 

denna sekvens får läsare förklarat om potentiella saker som kan ske om vi inte gör något åt 

det. I boken har karaktärerna ingen chans att ändra något, men det har läsaren möjlighet att 

göra. Läsningen av detta kan förhoppningsvis bidra till en kämpaglöd hos läsaren att hen kan 

bidra till att alla negativa konsekvenser inte sker allt för snart. Slutet kan alltså inge en 

kämpaglöd om att ta hand om naturen istället för att tro att människan är hierarkiskt över 

naturen.  

 

4.2. Människan och hens känslor 

Ett tydligt genomgående tema i boken är alla olika typer av känslor som dyker upp när 

befolkningen får veta att deras liv snart ska ta slut. Det blir naturligt då befolkningen står inför 

döden och börjar därför reflektera över vad som ska ske härnäst. Några av alla känslor som 

beskrivs är känslan av meningslöshet, maktlöshet och hopplöshet. Ett flertal personer känner 

att det de gör i världen inte längre spelar någon roll, världen håller ändå på att gå under. Den 

så kallade livsgnistan har försvunnit. Denna typ av inre konflikt går att likna med de som 

känner att det inte spelar någon roll hur hållbart man lever, det är ändå för sent eftersom 

klimatförändringarna redan är igång. De personer vars känslor som tydligast visas genom 

boken är protagonisterna Simon och Lucinda. I citatet nedan visas Simons känslor kring just 

meningslöshet. Simon, som tidigare varit ordentlig med sopsorteringen, har nu slutat med det 

eftersom världen ändå är på väg att gå under, så att sopsortera eller ej spelar ingen roll. Förut 

gjorde han allt vad han kunde för att rädda världen, men nu gör det ändå ingen skillnad 

huruvida han gör det eller ej. Ingen kan rädda världen från kometen Foxworth.  

																																																													
44 Salomonsson, Anna. ”Vatten som liv och död – Ekokritiska och didaktiska perspektiv i Mats Söderlunds 
ungdomsroman Hotet” i Löwe, Corina & Nilsson, Skåve, Åsa (red.) Didaktiska perspektiv på hållbarhetstema i 
barn- och ungdomslitteratur. S. 186–208. Stockholm: Natur & Kultur. 2020. S. 203 
45 Soares, 2020, S. 75. 
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Det är bara jag och Stina i köket. Hon trycker ner tomma konservburkar i soppåse. Ler när våra blickar 
möts. ”Usch”, säger hon. ”Det känns fortfarande helt fel att inte sopsortera”. Jag nickar. För ett par veckor 
sedan slängde jag batterier för första gången i mitt liv. Jag var alltid så noga med sådant förut. Jag trodde 
att jag var tvungen att göra vad jag kunde för att rädda världen (Slutet 18: 276–277).  

Simon återkommer flera gånger i boken att ingenting längre spelar någon roll. Under 

sommaren efter kometbeskedet är han exempelvis ute sent på nätterna och festar, något som 

hans föräldrar inte ställer sig helt positiva till. I citatet nedan visas en diskussion som Simon 

har med sina mammor Judette och Stina om just att det inte spelar någon roll att han är ute 

sent på nätterna.   

”Du kan inte hålla på såhär och vara ute varenda natt”, säger Judette. ”Vad spelar det för roll?” ”Det 
spelar en jävla roll!” ryter Stina och slår hårt med handflatan mot soffans armstöd. Damm virvlar upp i 
luften. Glittrar i solskenet från fönstret. ”Varför då?” säger jag. ”Det är ju inte som att jag kan förstöra 
min framtid eller nåt.” (Slutet 18: 37)  

Det är en känsla av maktlöshet att inte kunna bestämma sin framtid själv. I undersökningen av 

Novus, som tidigare nämnts, visas just att ungdomar känner oro för framtiden, kanske just för 

att de känner sig maktlösa inför framtiden. Hur livet ska bli ligger inte i deras egna händer.46 

Slutet visar med andra ord oroskänslor som även kan finnas bland eleverna. 

Den andra av bokens huvudkaraktärer, Lucinda, bearbetar sina känslor genom att 

skriva ner det hon känner i forumet TellUs. Hon säger det inte uttryckligen men intrycket är 

att Lucinda bearbetar genom tanken att det finns möjlighet att någon i universum en dag kan 

hitta hennes texter från forumet och att hon på något sätt därför lever kvar, även efter jordens 

befolkning har dött. Till en början har Lucinda en mer skeptisk ton i sitt skrivande, men det 

finns ändå en känsla av att det hon skriver kanske kan nå någon på något sätt i framtiden. I 

citatet nedan visas den något skeptiska synen på TellUs, men hur hon ändå försöker skriva ner 

något.  
Jag vet ingenting om dig som läser det här. Jag menar verkligen ingenting. Du kanske är en varelse som 
liknar mig. Du kanske är något som jag inte ens kan föreställa mig. I filmer och TV-serier är 
utomjordingar nästan alltid nästan-människor. Något som utgår från oss. Bara lite annorlunda. Ödleskinn, 
ett par extra ögon i pannan, små kroppar med stora huvuden. Känner du igen något av det här? Förresten, 
kallas det ens ”utomjordingar” när Jorden inte finns kvar? Troligast är såklart att du inte existerar. Och 
om du mot förmodan gör det, hur ska du förstå mig? (Slutet 18: 19)   

Lucindas skrivande i forumet sker genom hela romanen, och läsaren får ta del av hur 

bearbetandet av hennes känslor förändras. Den något skeptiska tonen i första inlägget är som 

																																																													
46 Novus. Våra barns klimat Barn och unga om klimatet: Delrapport december 2020. 2020- 12-08. 
https://varabarnsklimat.se/wp-content/uploads/2020/12/16699-Novus-Delrapport_Barn-och-unga-om-
klimatet_Va%CC%8Ara-Barns-Klimat_201208.pdf (Hämtad 2021- 11- 15). 
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försvunnet i slutet av romanen. I det sista inlägget har hon, trots kometens framfart, en mer 

hoppfull och tacksam ton gentemot den potentiella läsaren av TellUs-inläggen. Detta visas i 

citatet nedan.  

Det verkar orimligt att nästan åtta miljarder liv skulle kunna upphöra på ett par sekunder utan att lämna 
något slags spår efter sig. Vi kommer att finnas kvar på något sätt. Men du och jag måste säga hejdå. Jag 
har tyckt om att skriva till dig. Och nu när jag tänker på det så är vi kanske inte så olika ändå. Var du än 
är, och vad du än är, så skapades vi i samma stora smäll. Den som det här universumet började med. Vi 
satt ihop, i något som inte var något alls och plötsligt blev allting. Det kanske finns hopp om att du förstår 
lite grann av vem jag var (Slutet 18: 505).  
 

Det är som att Lucinda oskadliggör sina känslor genom att skriva om det hon känner. Nylén 

förklarar att det är viktigt att prata om sina oroskänslor så mycket som möjligt. Således blir 

det mindre obehagligt att prata om sina känslor och det blir enklare att bli handlingskraftig.47 

Lucinda pratar om sina känslor genomgående i boken och kanske är det just därför hon går 

från att vara skeptisk i sitt forumskrivande till att bli mer och mer utmålande i sina känslor. 

Hennes bearbetning gör känslorna mindre obehagliga.   

Sammanfattningsvis visar boken på hur människor hanterar de inre existentiella 

kriserna på olika sätt, vilket även är applicerbart på verkligheten. En del känner sig 

meningslösa, likt Simon och andra behöver prata mycket om det, exempelvis Lucinda som 

skriver ner allting. På så vis kan elever försöka se hur de själva kan reflektera och hitta sätt att 

hantera sina egna känslor och möten med existentiella svårigheter. Boken visar även fler sätt 

att hantera känslor på än bara Simon och Lucindas. Det dessa gör dock är att de visar tecken 

på förändring i känsloarbetet. Det som först är jobbigt att tala om blir lättare och lättare för 

dem ju längre tiden går. Det kan hjälpa eleverna att se en progression hos sig själva. Det som 

först känns väldigt svårt och obehagligt att prata om kan så småningom bli mer handfast och 

lättare att prata om.  
 

5. Avslutande diskussion  
Diskussionen för uppsatsen är uppdelad i tre delar. I den första delen diskuteras det hur Slutet 

kan fungera för att nå den didaktiska potentialen. Därefter presenteras en del om förslag till 

fortsatta studier på området. Avslutningsvis summeras uppsatsens budskap, alltså vad du som 

läsaren och blivande svensklärare kan ta med sig efter att ha läst uppsatsen.  

																																																													
47 Nylén, 2020.s.13	
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5.1. Slutet och didaktiken  

I uppsatsens teoriavsnitt beskrivs didaktik och hur egentligen de flesta böcker kan ha en så 

kallad didaktisk potential, alltså kan Slutet användas utifrån en didaktisk synvinkel. Frågan är 

istället hur Slutet kan vara en utgångspunkt i svenskämnet för att komma åt hållbarhet och 

miljöfrågor. Ett sätt som legitimerar boken för detta är att personerna i boken tampas med 

oron för vad som ska hända med världen. Det kan exempelvis handla om oron att inte hinna få 

barn, rädslan att inte hinna vara med den man älskar och sorgsenhet över att inte hinna fira jul. 

Något som kan liknas med att många ungdomar idag känner, oro för framtiden på grund av 

klimatförändringarna. I Slutet finns det ett bestämt datum när allt försvinner, men i 

verkligheten finns det fortfarande tid. Slutet kan alltså göra att ungdomar känner sig mindre 

oroliga i sina framtids tankar, då det finns fler än de själva som kan känna så. Vidare kan 

boken ge ett hopp i tanken att det inte är lika eländigt i den riktiga världen, här finns det ändå 

en chans att försöka vara med och skapa en mer hållbar värld.  

I Lärarens guide till klimatmedveten undervisning nämns värdet av att lära eleverna att 

sätta ord på sina egna känslor.48 Det kan dock vara svårt och eleverna behöver stöd, kunskap 

och utmaningar för att kunna utvecklas i detta område. Slutet kan därför vara ett hjälpmedel 

när det handlar om just känslouttryck när det handlar om att bearbeta existentiella frågor 

kopplade till miljö- och klimathot. I och med att personerna i boken uttrycker sina känslor på 

olika sätt kan eleverna försöka jämföra sina egna känslor mer karaktärerna. Känner eleverna 

igen Simon och Lucindas känslor? Eller finns det någon annan karaktär de kan relatera mer 

till? Vidare får läraren fundera hur hen ska guida eleverna i en vidare reflektion kring ämnet, 

utifrån vilka känslor som uppenbaras i klassrummet.  

Martinsson förklarar att läsningen kan öppna upp läsarens (elevens) perspektiv och 

synsätt när hen hamnar i en annan värld genom läsningen.49 Slutet kan alltså hjälpa eleverna 

att förstå varför känslor kan se olika ut och uttryckas på olika sätt genom att bokens karaktärer 

hanterar det på olika sätt. Läsningen hjälper till att förstå hur olika individer hanterar oro och 

existentiella frågor. Läsning av Slutet kan även innebära att eleverna (och läraren) får ett 

handfast material som kan vara grund i arbetet om hållbarhet utifrån skolans värdegrund. 

Slutet vrider och vänder på konsekvenser av att inte handla hållbart i sin vardag, vilket 

tydligast visas i Simon och Lucindas diskussion i tågresan till Stockholm. Det är just denna 

”vrid och vändning” som bidrar till bokens didaktiska potential. Alkestrand nämner hur den 

																																																													
48 Nylén, 2020. S.13–14.  
49 Martinsson, 2018. S. 162.  
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didaktiska potentialen uppnås dels genom att läsaren är aktiv men också skönlitteratur som 

problematiserar olika frågeställningar kan bidra till att läsaren själv börjar reflektera kring 

området.50 I och med den ekokritiska läsningen har det visat sig att boken innehåller teman 

som miljö, ekologi och människans ansvar kring detta, finns det även belägg som gör boken 

användbar i undervisningssyftet att få in hållbarhet mer i svenskämnet.  

 

5.2. Förslag till fortsatta studier 

I och med att ekokritiken är en relativt ny teori och didaktisk potential kan vara något vagt, är 

det ett område som kan studeras vidare. Ett exempel är att studera vilka böcker som är mer 

användbara för svenskämnet och som svensklärare kan använda när det handlar om just 

existentiella frågor och människans syn på naturen. Vidare kan det vara värdefullt att studera 

hur eleverna själva upplever undervisning som berör dessa teman. Hur upplevs det av 

eleverna att arbeta med hållbarhet i svenskämnet? Skiljer det sig åt mellan olika målgrupper 

av elever? Ett ytterligare område att studera är om läsning av litteratur bidrar till elevernas syn 

på hur de själva ska främja en hållbar utveckling och hållbar livsstil. Har undervisningen fått 

eleverna att reflektera över sin egna vardag och livsval? Har eleverna gjort en aktiv förändring 

i sitt liv utifrån den undervisningen de fått, vet de vad de behöver göra för att främja en 

hållbar utveckling och hållbar livsstil? 

Det finns med andra ord många intressanta spår som forskare kan välja att studera i 

framtida studier. Ämnet hållbarhet i olika skolämnen kommer att vara en fortsatt relevant 

samhällsfråga där mer forskning behövs. Forskning som både kan ge vägledning för hur lärare 

ska bedriva relevant undervisning och som synliggör hur eleverna upplever denna typ av 

undervisning.  

 

5.3.  Uppsatsens budskap 

Negativa klimatförändringar och en osäker framtid är ett fenomen som kan ge upphov till 

oroskänslor bland dagens ungdomar. Det är därför värdefullt att läraren ser till att dessa 

känslor bland elever får utrymme och diskuteras vid lektioner. Det finns en stor 

utvecklingspotential att arbeta med dessa frågor inom ramen för undervisningen. En 

anledning är att det är viktigt att ge eleverna en plats där deras känslor tas i beaktning. En 

																																																													
50 Alkestrand, 2016. S.70–71. 
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annan anledning är att känslorna är användbara eftersom det kan vara ett verktyg för att skapa 

ett ökat samhällsengagemang hos eleverna. Agenda 2030 nämner hur alla studerande ska få 

kunskaper och färdigheter för att kunna främja en hållbar utveckling och hållbar livsstil. 

Vidare tar skolans styrdokument upp hur gymnasieskolan ska främja elevernas utveckling och 

göra dem till ansvarande människor som aktivt deltar i samhällslivet.51  

Uppsatsen visar på hur mycket det finns att säga om människans förhållande till 

naturen i en enskild bok. Genom att använda litteraturen kan svenskläraren skapa möjligheter 

för eleverna att jobba med känslor, hållbarhet och människans förhållande till naturen. 

Analysen visar att dessa aspekter finns i boken Slutet och det är med stor sannolikhet 

inkluderat i flera olika böcker. Det är alltså möjligt för svenskläraren att genom läsning få in 

ett hållbarhetsperspektiv i undervisningen genom att aktivt lyfta frågor om miljö, klimat och 

hållbarhet och skapa möjligheter för elever att både reflektera och diskutera hur de kan 

förhålla sig i sin vardag till dessa frågor. Det är viktigt att läraren har en genomarbetad plan så 

att eleverna ska nå den didaktiska potentialen som finns att få och att denna plan omsätts i 

praktiken.  

	

	

	

	

	

 

 

 

 

 

																																																													
51 Skolverket, Läroplan för gymnasieskolan (Gymnasieskolan). 
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-
gymnasieskolan/laroplan-gy11-for-gymnasieskolan?url=-
996270488%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fcurriculum.htm%3Ftos%3Dgy&sv.url=12.6011fe501629fd150a2714f#an
chor_2 (Hämtad 2021-11-24).  
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