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Sammanfattning 
Denna studie tar sitt avstamp i Skolverkets mål om en undervisning i hållbarhet, miljö och 

natur i syfte att undersöka hur dessa teman kan behandlas didaktiskt i skolämnet svenska i 

Sverige. Två frågeställningar prövas där den ena utforskar hur det litterära verket 

Utvandrarna av Vilhelm Moberg kan förstås ur ett ekokritiskt perspektiv, och den andra 

kastar ljus på begreppet ekolitteracitet och dess didaktiska möjligheter. Undersökningen visar 

att ekokritiska läsningar av fiktiva texter kan vara ett konstruktivt förfarande i syfte att öka 

medvetenhet hos elever om ekologiska frågor och därmed uppnå ökad ekolitteracitet. Studien 

visar också att ett intermedialt perspektiv där olika texttyper och medier analyseras och 

diskuteras kan fungera väl när det gäller att utveckla ekolitteracitet.   
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1. Inledning 

Skolverket deklarerar i en artikel från 2020 att ”miljöundervisning och lärande för hållbar 

utveckling […] ska genomsyra all undervisning oberoende av kurs eller ämne.”1 Samtidigt ger 

en ordsökning i ämnesplanen för svenska noll träffar på hållbarhet, miljö eller natur.  

 Bakgrunden till detta arbete är dels en långvarig och ständigt uppväxlad 

samhällsdebatt om människans roll bakom klimatförändringar och miljöförstöring, dels 

Skolverkets målsättning att undervisningen i svensk skola ska ha ett miljö- och 

hållbarhetsperspektiv. Det är idag ett odiskutabelt faktum att människan ligger bakom de 

klimatförändringar som pågår i detta nu och som riskerar att eskalera till oanade proportioner. 

Att som lärare, och framtida lärare, ha tankar, idéer och visioner om hur detta kan belysas i 

undervisningen framstår därför som vitalt och den här uppsatsen aspirerar på att visa möjliga 

vägar för svensklärare att använda ett ekologiskt perspektiv i sin undervisning.  

 Eftersom litteratur, tillsammans med språk, är en grundbult i skolämnet svenska, kan 

det anses vara relevant att undersöka på vilket sätt undervisning om hållbarhet och miljö kan 

föras in i klassrummet via läsning. Kan fiktion öppna dörrar till ökad medvetenhet om dessa 

frågor?  

 

2. Syfte och frågeställningar 

Den här uppsatsen har som syfte att undersöka hur ekologisk medvetenhet kan föras in i 

skolämnet svenska samt hur ett litterärt verk kan läsas ur ett ekokritiskt perspektiv. De båda 

syftesbeskrivningarna befruktar varandra i och med att ett ekokritiskt perspektiv på litteratur 

skulle kunna innebära en ökad ekologisk medvetenhet hos eleverna. Samtidigt har arbetet med 

denna undersökning visat att begreppet ekokritik inte räcker till för att studera hur en 

ekologisk undervisning skulle kunna gå till, eftersom det ekokritiska perspektivet endast är ett 

sätt att läsa och förstå litteratur. Man kan ställa sig frågan: vad ska den ekokritiska läsningen 

syfta till? Om man vill undersöka hur ekologisk medvetenhet kan föras in i skolämnet svenska 

i en något bredare mening behöver en andra frågeställning titta på konceptet ekolitteracitet, 

det vill säga förmågan att överhuvudtaget kunna relatera till och förstå ekologiska frågor i det 

 
1 Skolverket, ”Agenda 2030: Utbildning och hållbar utveckling”, https://www.skolverket.se/om-oss/var-

verksamhet/hallbar-utveckling-och-miljo/agenda-2030-utbildning-och-hallbar-utveckling#h-

Miljoochhallbarhetiundervisningen (2022-01-03) 

https://www.skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/hallbar-utveckling-och-miljo/agenda-2030-utbildning-och-hallbar-utveckling#h-Miljoochhallbarhetiundervisningen
https://www.skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/hallbar-utveckling-och-miljo/agenda-2030-utbildning-och-hallbar-utveckling#h-Miljoochhallbarhetiundervisningen
https://www.skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/hallbar-utveckling-och-miljo/agenda-2030-utbildning-och-hallbar-utveckling#h-Miljoochhallbarhetiundervisningen
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lästa.2 I ljuset av dessa syftesbeskrivningar har jag formulerat två övergripande 

forskningsfrågor; en litteraturvetenskaplig samt en litteraturdidaktisk där den ena ämnar 

undersöka hur ett litterärt verk kan förstås utifrån ett ekokritiskt perspektiv och den andra 

kastar ljus på den didaktiska potentialen i begreppet ekolitteracitet: 

 

 

• På vilka sätt skildras relationen mellan människa och natur i Vilhelm Mobergs 

Utvandrarna utifrån Bruno Latours begrepp Natur/Kultur, alienation och galenskap? 

• Vilka didaktiska möjligheter kan ansatsen om att låta eleverna utveckla ekolitteracitet 

ge till svenskämnet? 

 

3. Bakgrund 

3.1 Skolverkets styrdokument 

I Skolverkets läroplan för gymnasieskolan från 2011 fastslås det under rubriken 

“Grundläggande värden” att “Var och en som verkar inom skolan ska […] främja aktning för 

varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.” Vidare uttrycks det 

under rubriken “Gymnasieskolans uppdrag” följande: 

 

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.3 

 

Det finns således ett uttalat mål om att belysa hållbarhet och miljöfrågor i den svenska skolans 

undervisning. För svensklärare blir det då aktuellt att fundera på hur detta ska föras in i den 

konkreta undervisningen i ämnet. En ordsökning i ämnesplanen för svenska ger noll träffar 

för hållbarhet, miljö och natur och implicerar därmed den enskilda lärarens ansvar att själv 

föra in dessa inslag i sin undervisning. 

 

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

Stockholm: Natur & Kultur, 2020, s. 12 
3 Skolverket, Läroplan för gymnasieskolan, 2011, 

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

gymnasieskolan/laroplan-gy11-for-gymnasieskolan (2022-01-03) 

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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3.2 Ekokritik 

Ekokritik är ett perspektiv för litterär analys och kan sägas ha börjat etableras på institutioner 

för litteraturvetenskap under 1980-talet.4 I artikeln “Från ekologi till ekokritik: en skiss över 

ekokritikens framväxt” i antologin Litteratur och språk beskriver Henrik Görlin ekokritiken 

på följande vis: 

 

 

Ekokritiken kan betraktas som ett förhållandevis radikalt litteraturvetenskapligt perspektiv, där fokus flyttas 

inte bara från texten utan också från människan. Perspektivförändringen kan förstås som en utzoomning från 

det mänskliga perspektivet för att synliggöra människans relation till sin omgivning.5 

 

Relationen mellan ett ekologiskt perspektiv och litteratur kan därför skapa möjligheter för ett 

nytt slags läsning av fiktion, och för en svensklärare skulle det eventuellt kunna innebära nya 

didaktiska förutsättningar för en undervisning utifrån Skolverkets mål om ett 

hållbarhetsperspektiv.  

 

3.3 Ekolitteracitet 

Med avstamp i föregående stycke ämnar jag här att utveckla tanken om en ekologisk 

litteracitet, hädanefter benämnd som ekolitteracitet, det vill säga förmågan att utöva en 

medvetenhet om ekologi och hållbarhet i sin läs- och skrivkunnighet.6 I en studie av Ha, 

Huang, Zhang och Dong,7 om bedömning och tillämpning av ekolitteracitet i Kina, slås det 

fast att ekolitteracitet handlar om att knyta an till ekologiska frågor känslomässigt, etiskt, 

kunskapsmässigt, beteendemässigt och med medvetenhet.8  

 Ekolitteracitet är inte skolämnesspecifikt; det är snarare ämnesöverskridande eftersom, 

menar professor i miljöstudier David Orr, ekologi har betydelse för alla ämnen, oavsett om 

det rör sig om svenska, ekonomi, historia eller geografi.9 Hur man däremot stimulerar till och 

utvecklar ekolitteracitet hos eleverna kan vara ämnesspecifikt, och enligt Löwe och Nilsson 

 
4 Henrik Görlin, “Från ekologi till ekokritik: en skiss över ekokritikens framväxt”, ingår i: Litteratur och språk, 

Västerås: Mälardalens högskola, 2009, s. 9 
5 Görlin, 2009, s. 9 
6 Nilsson Skåve, Löwe, 2020, s. 12 
7 Changchen Ha, Guowen Huang, Jiaen Zhang, Shumin Dong, “Assessing ecological literacy and its application 

based on linguistic ecology: a case study of Guiyang City, China”, Springer 26/10 2021, 

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11356-021-16753-7 (2022-01-03) 
8 Ha, Huang, Zhang och Dong, 2021, s. 3 
9 David Orr, Ecological Litercy. Education and the Transition in a Postmodern World, 1992, i: Löwe, Nilsson 

Skåve,2020, s. 12 

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11356-021-16753-7
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Skåve kan fiktion vara en effektiv väg att gå för exempelvis en svensklärare.10 Att belysa 

hållbarhetsfrågor för ungdomar kan vara snårigt, mycket på grund av att budskapen om dessa 

frågor tenderar att vara moraliserande, motsägelsefulla, avlägsna och svårtolkade.11 Samtidigt 

tycks ungdomar ha en mörk tro på framtiden och de ekologiska dilemman vi står inför, enligt 

en studie av Kramming.12 Skolverket uppmanar oss lärare att skapa autentiska 

undervisningssituationer för att stoffet ska vara relaterbart för eleverna och för att de ska få 

syn på länken mellan skola och världen utanför,13 men istället för att fokusera på fakta och 

nyheter om hållbarhet, ekologi och miljö, så kan svenskläraren använda fiktion som ett sätt att 

låta eleverna möta kunskap och erfarenheter om dessa frågor. Detta kan sedan mynna ut i 

motiverande samtal där frågorna kan stötas och blötas utan något krav på att hitta det rätta 

svaret – snarare kännetecknas samtalet av att man utforskar ämnet tillsammans.14  

 

4. Tidigare forskning 

I kandidatuppsatsen “’Det var en tyst kamp’: En ekokritisk analys om utvandring och 

föränderliga system i Vilhelm Mobergs Utvandrarna” (2014) visar Lina Nilsson potentialen 

för en ekokritisk analys av nämnda verk. Närmare bestämt gör hon en djupdykning i 

begreppet ekosystem och studerar bokens olika platser som olika ekosystem som 

människorna i verket deltar i och tvingas anpassa sig till. Studiens frågeställningar är: 

• Hur upplevs ett enskilt system av dess invånare? 

• Vilka anledningar finns till utvandring? 

• Varför kan ett system passa vissa men inte andra? 

Nilssons slutsats är att ekosystem är föränderliga i sin natur och kan vid givna tillfällen tvinga 

bort missanpassade delar av det (läs: människor) om förändringen är för drastisk. Hon betonar 

även religiösa och sociala aspekter i de ekosystem som studeras och visar på att de också 

samspelar i det ekokritiska perspektiv som hon anlägger. Sammantaget bidrar hon med en 

precis undersökning om ekosystem, emigration och anpassning i Utvandrarna. Nilsson 

konstaterar vidare att en betydande del av de ekokritiska läsningar som hittills har gjorts utgår 

 
10 Löwe, Nilsson Skåve, 2020, s. 12 
11 Skolverket, ”Introduktion - didaktiska perspektiv på hållbar utveckling”, 2018, 

https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/01-

hallbar-utveckling/Grundskola/901-Hallbar-utveckling/del_01/Material/Flik/Del_01_MomentA/Artiklar/NT8_7-

9_01A_01_introduktion.docx (2022-01-03) 
12 Löwe, Nilsson Skåve, 2020, s. 12 
13 Skolverket, 2018 
14 Löwe, Nilsson Skåve, 2020, s. 10 

https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/01-hallbar-utveckling/Grundskola/901-Hallbar-utveckling/del_01/Material/Flik/Del_01_MomentA/Artiklar/NT8_7-9_01A_01_introduktion.docx
https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/01-hallbar-utveckling/Grundskola/901-Hallbar-utveckling/del_01/Material/Flik/Del_01_MomentA/Artiklar/NT8_7-9_01A_01_introduktion.docx
https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/01-hallbar-utveckling/Grundskola/901-Hallbar-utveckling/del_01/Material/Flik/Del_01_MomentA/Artiklar/NT8_7-9_01A_01_introduktion.docx
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från engelska eller amerikanska författare,15 och hon legitimerar således sin egen ekokritiska 

läsning av Utvandrarna. Vad som däremot saknas i hennes uppsats är den didaktiska ansatsen 

och relevansen av en ekokritisk läsning av detta verk i en undervisningskontext. Detta öppnar 

upp vissa dörrar för ytterligare forskare att träda in i. Att göra en ny ekokritisk läsning av 

Utvandrarna utifrån andra frågeställningar vilka grundar sig i en litteraturdidaktisk 

medvetenhet skulle kunna bidra till att förstå verket på ett nytt sätt, samt att man 

förhoppningsvis kan bygga en bro mellan Skolverkets hållbarhetsmål och svensklärarens 

undervisningspraktik.  

 

5. Teori 

Analysen av Utvandrarna baseras på Bruno Latours begrepp Natur/Kultur, galenskap och 

alienation, vilka han redogör för i Facing Gaia: Eight Lectures on the New Climatic regime.16 

För att överhuvudtaget kunna förstå naturen och människan behöver man definiera vad de två 

är för varandra i alltet. Latour föreslår att man, i likhet med hur man betraktar han/hon/hen 

[mitt tillägg] som två sidor av samma mynt – människa – bör försöka se även natur (här 

förstått som till exempel miljö, skog, mark, djur och årstider) och kultur (här förstått som det 

som människor gör, som exempelvis: bebyggelse, familj, politik och mat) som två sidor av 

myntet värld.17 Hans resonemang grundar sig i den moderna västerländska människans 

dilemma i att både vara en varelse skild från det som vi kallar naturen – vi flyttar ifrån den 

och bygger städer, tämjer den genom jordbruk samt, trots det faktum att vi är ett däggdjur, 

betraktar oss själva som något annat än ett djur – och otvivelaktigt tillhöra den.18  

 I frågan om klimatförändringar och ekologiska kriser så är vi enligt Latour alienerade, 

det vill säga att vi upplever ett främlingsskap gentemot naturen i och med att narrativet om 

mänskligheten förklarar oss upphöjda över den.19 Som ett resultat av det drabbas vi av 

galenskap: några skriker om panik, andra förnekar att det överhuvudtaget existerar någon kris, 

och en ännu större massa blir handlingsförlamade, för i ärlighetens namn – vad kan den 

enskilda individen egentligen göra åt saken?20 Den poäng som Latour försöker föra fram är att 

 
15 Lina Nilsson, “’Det var en tyst kamp’: En ekokritisk analys om utvandring och föränderliga system i Vilhelm 

Mobergs Utvandrarna”, Kandidatuppsats framlagd vid Institutionen för film och litteratur, Linnéuniversitetet, 

2014, s. 3 
16 Bruno Latour, Facing Gaïa: Eight lectures on the New Climatic Regime, Cambridge: Polity, 2017 
17 Latour, 2017, s. 20 
18 Latour, 2017 s. 18 
19 Latour, 2017, s. 18 
20 Latour, 2017, s. 18 
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om vi ska överleva i denna värld, det vill säga fortsätta existera, oavsett om lösningen är mer 

eller mindre teknik, det vill säga kultur, så behöver vi föra en filosofisk diskussion kring 

existens i stort och försöka förstå människa och natur på ett nytt sätt: inte som två olika 

varanden, utan som två sidor av samma varande.  

 I boken Utvandrarna tvingas människorna att anpassa sig till en ny tid och till nya 

förutsättningar. Även om verket utspelar sig i en annan tidsålder än den vi lever i idag så blir 

det intressant att applicera Latours begrepp på läsningen eftersom utmaningarna människorna 

där ställdes inför kan anses ha tydliga paralleller med det som dagens människor ställs inför. 

Men, människorna i Utvandrarna lever också i en religiös tid, där tanken om Gud som den 

högsta makten - över människorna och deras öden samt över väder och vind - är mycket 

levande och såväl tillbedjande som levnadssätt enligt Herrens påbud är av lag beivrat. Det 

religiösa tillståndet i den tidens Sverige är mycket olikt det sekulära Sverige dagens 

medborgare är vana vid. Lynn White Jr redogör i sin artikel “The Historical Roots of Our 

Ecologic Crisis” i tidsskriften Science (1967) att skapelseberättelsen i bibeln är en avgörande 

faktor för hur människan har behandlat klimatet, åtminstone i väst, eftersom den bygger på 

idén att Gud skapade världen för människan.21 Dessutom förklarar den människan som Guds 

avbild, det vill säga att människan är en fysisk inkarnation av Gud.22 Även om dagens 

västerländska och sekulariserade människa antagligen gärna skulle vilja definiera Gud som 

Kultur med den underliggande meningen att det i själva verket är Gud som är skapad av 

människan, så behöver vi ta reda på vad religion i dess renaste form är för att förstå vilken 

funktion Gud har och vilken plats Gud har i Natur/Kultur. Utifrån ett filosofiskt resonemang 

av Latour i artikeln “Beyond belief: religion as ‘the dynamite of the people‘“ så menar han att 

religion, i kontrast mot ett ateistiskt eller agnostiskt förhållningssätt, egentligen inte handlar 

om tro på Guds existens eller tro på Guds ord. Han uttrycker att det inte går att förklara 

religion med socialvetenskapliga teorier eftersom de saknar verktyg för att hantera den sanna 

betydelsen av religion.23 Faktum är att han vill bort från begreppet tro och anför istället att 

religiositet handlar om ett sätt att existera.24 Ett sätt att tolka honom på är att religion existerar 

i individen, som en personlig upplevelse av andlighet och att tro är ett missförstånd av vad 

religion är menat att vara. Han menar att tro handlar om förmedling av information och 

budskap istället för andlighet vilket leder till konflikter och våld när olika budskap krockar. 

 
21 Lynn White Jr, “The Historical Roots of Our Ecologic Crisis”, Science 1967, s. 1205 
22 Lynn WHite Jr. 1967 s. 1205 
23 Latour 2017, s. 3 
24 Bruno Latour, ”Beyond belief: religion as ’the dynamite of the people’”, 2014, http://www.bruno-

latour.fr/sites/default/files/147-RELIGION-GRONINGEN.pdf (2022-01-03) 

http://www.bruno-latour.fr/sites/default/files/147-RELIGION-GRONINGEN.pdf
http://www.bruno-latour.fr/sites/default/files/147-RELIGION-GRONINGEN.pdf
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Istället föreslår han att man i fortsättningen bör tala om sätt att existera och uppmuntrar till en 

stor och sann pluralism i sätt att existera.25 Den religiositet som målas upp i Utvandrarna är 

av sorten tro, i analogi med Latours sätt att se på det, där olika sätt att existera inte accepteras 

och där människorna förtrycks till att leva och agera på ett visst sätt, enligt den information 

och budskap som förmedlas av bibel och präst. Man skulle därmed trots allt kunna dra 

slutsatsen att Gud i Utvandrarna är Kultur eftersom det är något som upprätthålls och 

förklaras av människornas ord, handlingar och idéer.  

 Eftersom den här uppsatsen dels undersöker hur vi kan förstå det litterära verket 

Utvandrarna ur ett ekokritiskt ljus, och dels har en didaktisk ansats och söker förståelse kring 

hur ekolitteracitet kan föras in i svenskämnet, är det av stort värde att konsultera vad den 

didaktiska forskningen säger om litteratur- och textarbete i undervisningen. Svensklärare 

behöver reflektera kring både arbetet som föregår undervisningen, till exempel läsning och 

urval av texter, samt iscensättandet av undervisningen. När det gäller den förstnämnda 

reflektionen så föreslår Mikael Tengberg, i Samtalets möjligheter: Om litteratursamtal och 

litteraturreception i skolan,26 att läraren inledningsvis gör en egen, didaktisk läsning av texten 

i syfte att förstå hur mötet mellan text och elev kommer att se ut. Den här speciella typen av 

läsning, som skiljer sig från den läsning som eleverna gör, kallas för didaktisk läsart: 

 

Läsarten omfattar professionella, riktade läsningar av skönlitterära texter i undervisningssammanhang, och 

den har en ideologisk förankring i bl.a. styrdokumenten, den litteraturvetenskapliga ämnesteorin, i texten 

(litteratursynen) och i synen på relationen mellan text och läsare och i kunskaper om eleverna. Samtidigt är 

den didaktiska läsarten referentiell eller handlingsinriktad: mot eleverna, mot texten och den tänkta praktiken 

- läsakten - i klassrummet.27 

 

Enligt Jörgen Bruhn föreligger det stora fördelar i att iscensättandet av undervisningen, till 

exempel en ekokritisk läsning av ett skönlitterärt verk, kommer till liv i ett större 

sammanhang där man också studerar andra typer av texter som behandlar samma tema.28 På 

läsningarna följer sedan jämförelser där man studerar skillnader och likheter mellan texterna. 

Ett sådant tillvägagångssätt kallas för intermediala studier och kan ge ett “brett, jämförande 

perspektiv på mänsklig kommunikation”.29 Som tidigare konstaterats kan texter om 

 
25 Latour, 2014, s. 1 
26 Mikael Tengberg, Samtalets möjligheter. Om litteratursamtal och litteraturreception i skolan, 

Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion, 2011, s. 85 - 120 
27 Thorson, 2005, s. 27, i Tengberg, 2011, s. 85 - 120 
28 Jörgen Bruhn, “Mind the gap – naturvetenskaplig kunskap och litteraturundervisning”, i: Löwe, Nilsson 

Skåve,2020, s. 209 - 223 
29 Bruhn,2020, s. 216 
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ekologiska frågor upplevas svåråtkomliga för unga elever, men med hjälp av intermediala 

studier kan svårigheterna överkommas och ett större antal elever kan entusiasmeras än vad 

som hade varit fallet om endast en typ av text var aktuell:  

 

Fördelen med metoden är att elever lär sig att kritiskt granska olika medieprodukter och att även elever som 

annars inte tycker om skönlitteratur får ett forum att engagera sig i, eftersom också andra medietyper 

diskuteras.30 

 

6. Material och metod 

Utvandrarna, publicerad 1949 och skriven av Vilhelm Moberg, är den inledande romanen i en 

serie om fyra vilka behandlar den stora emigrationen av svenskar till Amerika under 1800-

talet. Enligt Institutet för språk och folkminnen beräknas 1,2 miljoner svenskar ha utvandrat 

under åren 1850 och 1923 tillsammans med ytterligare människor från andra europeiska 

länder.31 Orsakerna bakom emigrationen var flera; de ekonomiska motiven vägde tungt för ett 

flertal utvandrare då en rad missväxtår resulterade i att resurserna hemmavid inte längre 

räckte till.32 Andra orsaker kan härledas till en annalkande längtan efter frihet, både en 

ideologisk och en religiös sådan, samt strävan efter jämlikhet.33 Det bör också understrykas att 

det vid den här tiden började ske såväl tekniska som ideologiska förändringar i samhället som 

kan sägas vara förutsättningar för att utvandringen överhuvudtaget kunde äga rum. 

Ångmaskinen hade effektiviserat resor med båt, och liberala strömningar hade låtit människor 

att få upp ögonen för frihetliga värden.34 Alla dessa faktorer för utvandring behandlas i 

Mobergs Utvandrarna, även om detta examensarbete fokuserar på de miljömässiga 

aspekterna för utvandring och hur de kan förstås idag.   

 Verket är uppdelat i två delar, där den första utspelar sig i Ljuder socken i Småland 

och gestaltar livet på fastlandet, och den andra tar plats på det fartyg som ska ta de 

utvandrande svenskarna till Amerika. I huvudsak kretsar Utvandrarna kring två sällskap av 

människor: Karl Oskar, frun Kristina och deras barn, syskon och vänner, samt anhängarna till 

den kristna trosinriktningen åkianska rörelsen: Danjel och hans fru Inga-Lena samt Ulrika och 

hennes barn. De två sällskapen har olika motiv bakom utvandringen: Karl Oskar med familj 

 
30 Bruhn, 2020, s. 222 
31 Institutet för språk och folkminnen (ISOF), ”Emigrationen till Amerika”, 2021, https://www.isof.se/lar-dig-

mer/webbutstallningar/halsningar-from-amerikat/emigrationen-till-amerika (2022-01-03) 
32 ISOF, 2021 
33 ISOF, 2021 
34 ISOF, 2021 

https://www.isof.se/lar-dig-mer/webbutstallningar/halsningar-from-amerikat/emigrationen-till-amerika
https://www.isof.se/lar-dig-mer/webbutstallningar/halsningar-from-amerikat/emigrationen-till-amerika
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utvandrar på grund av missväxt medan åkianerna söker sig till Amerika för religiös frihet då 

de inte får utöva sin religion i Sverige.  

 Motiveringen av bokvalet utgår från det som Nilsson konstaterar i tidigare nämnda 

kandidatuppsats, nämligen att få ekokritiska läsningar har gjorts av svenska författare. Att 

valet för den här uppsatsen föll på Utvandrarna trots att Nilsson själv har analyserat samma 

verk ur ett ekokritiskt perspektiv förklaras med att Nilssons ansats ej är litteraturdidaktisk 

utan litteraturvetenskaplig och därmed kan båda uppsatserna sägas ha existensberättigande. 

Vidare ter sig ett tema i boken relevant för samtiden, nämligen det som berör landsflykt på 

grund av ekologiska förändringar. Likt de människor vi möter i verket pekar mycket på att 

klimatförändringar orsakade av mänsklig aktivitet tvingar och kommer fortsätta tvinga 

människor bort från sina hem. Hur förskonade eller icke förskonade från landsflykt vi 

kommer att vara i Sverige framöver återstår att se, men Utvandrarna kan hjälpa till att ge 

skolelever i Sverige en ställföreträdande erfarenhet, det vill säga upplevelsen av en erfarenhet 

genom någon annan,35 i hur någonting sådant kan upplevas samt en påminnelse om att det 

redan har hänt här för inte allt för längesedan.  

 Som metod för analysen används närläsning där uppsatsens första frågeställning hela 

tiden konverserar med innehållet i verket. Det handlar om att skapa sig en förståelse för varför 

saker och ting sker, hur människorna i verket reagerar och agerar utifrån det, samt konstruera 

en bro mellan bokens verklighet och vår.  

 

7. Analys 

7.1 Natur/Kultur 

Karl Oskar, Kristina och deras fyra barn lever i orten Korpamoen i Ljuder socken där 

generation efter generation har kunnat leva gott i samklang med naturen. Livet där har varit 

förutsägbart; grödorna har odlats på samma platser med samma resultat, stugorna har byggts 

av platsens träd, djuren har götts och givit mat och värme i form av ull och skinn och 

människorna har ätit, druckit, ankommit och försvunnit ur samma jord år efter år. Årstiderna 

kommer och går, som förväntat, och även om vissa år är bättre än andra, är ändå platsens 

tillstånd harmoniskt, i balans och byggt på ett outtalat förtroende mellan Natur/Kultur. 

 

Utanför livets stora tilldragelser gavs det ingen omväxling mer än årstidernas egen. På åkern stod brodden 

 
35 Karin L. Eriksson, Möten med mening: Ämnesdidaktiska fallstudier i konst och humaniora, Lund: Nordic 

Academic Press, 2016, s. 142 
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grön om våren och stubben gul om hösten. Livet levdes stilla, medan bondens år fullbordade sin ring. Och så 

förblev det länge, genom släktledens skiften, under seklernas gång.36 

 

Det är tänkbart att dessa förutsättningar leder till ett förgivettagande av dem. Att resurserna är 

oändliga och att livet kan fortsätta pågå, som vanligt och utan störningar. Men plötsligt börjar 

något förändras. Det smyger sig sakta på, pö om pö drabbas platsen av vädersvängningar och 

naturen uppvisar nya mönster som inte är förenliga med dessa människors levnadssätt. Som 

ett resultat av det uppstår ett helt nytt slags skörhet i den mänskliga existensens grundvalar. 

 

Tredje året blev bekymmersamt. När ängshöet var slaget i juli, kom det ett så stort regn, att höet låg och flöt i 

bredorna. Sedan vattnet sjunkit undan låg en del av höet kvar, rött som räven, ruttnat och fördärvat. Det 

luktade så unket, att inget djur ville äta det, och ingen näring fanns i det mer. Karl Oskar och Kristina måste 

sälja en av sina kor. Så blev det andra oturligheter för dem: En annan ko fick en död kalv, och ett av fåren 

sprang vill i skogen och blev till föda åt rovdjuren. Och på hösten hade potatisrötan kommit till bygden: när 

potäterna skulle plockas upp, befanns nästan varannan knöl vara skämd. När en korg stod full med friska 

potäter fick de bära bort en annan lika stor med ruttna, som knappt dög till foder åt kreaturen. Under vintern 

som kom fick de inte sätta potatisgrytan på elden varje dag. Det sades att potatisrötans smitta hade kommit 

från andra länder, där den vållat hungersnöd och uppror.37 

 

Samtidigt pågår parallellt en förändring i kulturen i form av tekniska landvinningar och 

drömmar om ett annat liv. Vi kan välja att se det som att Natur/Kultur börjar interagera på ett 

nytt sätt. Likt kvinnan har varit, och på många sätt och på många platser i världen fortfarande 

är, underställd och förtryckt av mannen, kan vi försöka se Kulturen i det här skedet som 

förtryckt av Naturen. Världen angriper sig själv och får därigenom agens: Naturen beskrivs 

som en agerande entitet med en egen, fri vilja. Denna syn på Naturen återkommer i Mobergs 

berättelse och kan sägas vara ett genomgripande drag i Utvandrarna. Vi ser det i en kamp 

med en sten: "Nils Jakobs Son var krympling. Hans bondetid var slut. I tjugofem år hade han 

brottats med en sten. I deras sista livtag hade stenen vunnit.".38 Vi ser det i Karl Oskars 

förståelse av universum och det som existerar och kan ses utanför planeten jordens atmosfär: 

 

Han läste om de stora planeternas gång och lysande under nya året. Han var väl förtrogen med tecknen för 

stjärnbilderna, som var uppritade till höger om månadens dagar i Almanackan: Wäduren med sina stora, 

krokiga horn, Skorpionen med sina otäcka griparmar, Lejonet med sitt breda bilddjursgap och Jungrun, som 

 
36 Vilhelm Moberg, Utvandrarna, Stockholm: Bonnier Pocket, 2013, s. 11 - 12 
37 Moberg,2013. s. 40 
38 Moberg, 2013. s. 30 
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var så smal om livet och hade en blomsterkrans i handen. Av dessa stjärnbilders möten med kringvandrande 

planeterna berodde väder och vind och kanhända även människornas öden.39  

 

Det finns således ett etablerat narrativ hos människorna på platsen om Naturens kraft och dess 

samexistens med Kulturen: de urverk som tickar för Kulturen, är uppvridna av Naturen, och 

kan närsomhelst vridas om. Det är inte ett ömsesidigt beroende som kännetecknar varandet 

för Natur/Kultur, utan de är båda samma existens med olika viljor. Latour målar upp 

svårigheten att definiera Kultur utan att definiera Natur och vice versa och beskriver det som 

att de båda är “födda tillsammans, lika omöjliga att separera som siamesiska tvillingar som 

kramar eller slår varandra utan att upphöra att tillhöra samma kropp” (min översättning).40 

Samtidigt målas en något motstridig bild av Naturen upp. Från att ha beskrivits som livaktig 

och med full förmåga att interagera med Kulturen, ser Karl Oskar den plötsligt som död. När 

dagen för utvandring är kommen och ekipaget med utvandrare beger sig västerut mot kusten 

vänder Karl Oskar blicken mot sin före detta gård där hans föräldrar står på farstun och vinkar 

adjö: 

 

Sonen kunde inte se att någon av föräldrarna gjorde den minsta rörelse. Där de nu stod på farstubron, seende 

efter skjutsen, tedde de sig lika stilla och orörliga som döda, jordfasta ting, som ett par höga stenar på åkern 

eller som ett par av skogens trädstammar, som stod djupt rotade i marken. Det var som att de en gång för alla 

hade intagit den ställningen, som om de för alltid ämnade stanna kvar i den.41 

 

Enligt Latour, kan detta läsas som ett uttryck för människans ambivalenta syn på sig själv i 

världen.42 Karl Oskar känner sig, möjligtvis i ruset över att ge sig ut på okänd terräng med 

okänd händelseutveckling, helt och hållet som en Kulturell varelse skild från Naturen. 

 

7.2 Alienation 

Människorna i Utvandrarna lever i en religiös tid där sättet på vilket människorna förhåller 

sig till Natur/Kultur redan är alienerat. Naturen har förvisso getts agens, och det är ingen 

tvekan om att människorna har det också, men det går inte att förbise Guds inverkan över 

Naturen, utifrån de troendes perspektiv. Guds lynne och bedömning av människornas leverne 

har alltid sista ordet när det gäller hur livet på jorden utspelar sig enligt tron. Den 

protestantiska tron, vilken är infiltrerad i Kulturen, har gett människorna bilden av sig själva 

 
39 Moberg, 2013, s. 43 
40 Latour, 2017, s. 19 
41 Moberg, 2013, s. 285 
42 Latour, 2017, s. 19 
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som överlägsna Naturen.43 Gud har skapat Naturen för människan att förbruka och är därför 

en resurs för människan. En hierarkisk bild av maktrelationen skulle kunna tecknas upp som 

följande (i fallande ordning): 1. Gud. 2. Människan. 3. Naturen. När den bilden krackelerar, 

det vill säga när människan inte längre kan utöva sin makt över Naturen uppstår en känsla av 

främlingsskap inför vad man gör och varför man gör något. Detta främlingsskap grundar sig, 

enligt Latour, i att man inte längre vet hur man ska besvara den metafysiska frågeställningen: 

står människan över naturen eller är vi en del av den?44 Likt hur arbetaren blir alienerad från 

produktionen när kapitalisten äger produktionsmedlen och tvingar arbetaren att slita för någon 

annans skull (kopplat till frågeställningen: varför sliter jag i mitt anletes svett för detta?), blir 

Karl Oskar alienerad från Naturen när Gud med hela sin makt tar ifrån familjen deras dotter 

på grund av en oförrätt. Karl Oskar har efter en ordentlig torka vänt sig mot himlen och 

praktiskt taget skällt ut Herren. Det gör man inte, enligt tidens uppfattningar, på samma sätt 

som arbetaren på golvet inte skriker på direktören på kontoret utan repressalier.  

 

Han gick och räfsade, missbelåten och bitter: i fjol var det våtår, och höet ruttnade i bredorna eller flöt bort 

med vattenfloden. I år var det torrväder, och höet brändes ner. Vilket var bäst för en bonde, vilket skulle han 

föredraga?  

 

I år kom ingen annan blöta i Karl Oskars åkrar än hans egen svett. Herrens väderlek var antingen för våt eller 

för torr. Vad hjälpte det då att kröka rygg och släpa och sträva? Herrens väderlek gjorde allting om intet för 

honom, lät all hans möda förspillas. 

- Allt ä Herrans väderleks skull!  

Kristina stannade sin räfsa och såg allvarsamt på honom: 

- Missbruka int’, Kal Oska! 

- Men ä detta hö eller katthår? Är dä värt vårt arbete? 

Och harmen rann häftigt till i Karl Oskar. Han tog en liten hösudd på sin räfsa och slungade den högt i 

vädret, i det han ropade uppåt:  

- Har du taet dä annra höet, så kan du ta detta också! Kristina skrek till, förfärad: Han hade ropat till 

himmelens och jordens herre. 

Hustruns ögon följde hösudden som om hon trott att den skulle sväva ända upp till skyarna. Men stråna kom 

inte högt över jorden, de skildes från varandra av vinden och spridda över ängen föll de sakta ned på marken 

igen. Ingen däruppe i himlen ville ta emot höet. 

- Kal Oska! Du smädade Gud!45  

 
43 Lynn White Jr, 1967, s. 1205  
44 Latour, 2017, s. 18 
45 Moberg, 2013, s. 102 - 103 
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Straffet blir hårt. Ängahuset med allt hö brinner ned kort därpå.46 Gud har därmed gett igen 

dubbelfaldigt, om inte mer, och signalen till Karl Oskar, Kristina och övriga invånare i 

Korpamoen, och för hela Ljuder socken, är: gör ert jobb, utan att klaga på den som förser er 

med arbete, annars blir straffet kännbart. Herren kräver lojala människor. Sådana som inte 

sätter sig upp mot överheten utan gnor och gnor utan att säga ifrån. Den emotionella 

reaktionen blir därmed alienation. Karl Oskar ställer sig frågorna: ”Vad fick han för sitt 

arbete? Varför skulle han lägga ned sädeskorn i jorden, när hon inte mångfaldigade dem?”47 

Frågorna är av hög relevans för någon som försöker överleva på vilken plats som helst i 

världen, och sädeskorn och jord skulle kunna bytas ut mot vad än för valuta eller resurs som 

helst som den överlevande har till sitt förfogande. Alienationen som Karl Oskar upplever 

tilltar ännu mer och sprider sig även till frun Kristina när dottern Anna föräter sig på den gröt 

av korngryn som Kristina tillagat och stuvat undan och avlider i svåra plågor.  

 

Barnet åt av korngrynsgröten. Av det ynkliga kornet som växte förra sommaren hade de bärgat några 

skäppor, varav de förmalde ett par kappar till gryn. Av de sista grynen kokade Kristina gröt till kristningen. 

Men när kornåkern stod grön hade ingen sagt till barnet: Om du äter härav skall du döden dö! Och Karl 

Oskar tänkte: Den åkerjord, där kornet givit hans barn döden, måste vara drabbad av Herrens ord till Adam. 

Den måste vara förbannad. Anna hade dött för åkerjorden var förbannad.48  

 

Även Kristina förstår nu att Gud inte längre är på deras sida, om Herren nu någonsin varit det. 

Om inte annat går det upp för henne att inte ens hennes barn är fredade från Guds vrede mot 

upprorsmakare, och hon frågar sig vad hon har att förlora på att ge sig av från den plats som 

länge kallats “hem”: 

 

Det hade gått en månad efter Annas begravning, när Kristina en kväll sade till Karl Oskar: Efter vad som nu 

hade hänt så hade hon ändrat sig. Hon var inte längre emot deras utflyttning till Nordamerika. Förut hade hon 

tyckt att hon skulle vara en ovårdsam mor, om hon vågade sina barns liv på Oceanen. Nu hade hon erfarit att 

Gud även på fasta land kunde lägga hennes små i graven när han ville, hur väl hon än omhuldade dem. Hon 

hade börjat tro, att hon hade sina barn i lika stor trygghet på det stormande havet, om hon överlämnade dem i 

den Högstes beslut. Därtill kom att hon hädanefter nog aldrig skulle känna samma trivsel här i gården som 

förr. Därför – om han trodde att det för dem själva och barnen skulle bli lyckligast att utflytta, så ville hon 

foga sig efter honom. Vad det än var, som de därmed gav sig in uti – det visste de båda så litet om – så skulle 

hon vara med om det: Hon skulle följa med honom.49  

 
46 Moberg, 2013, s. 108 
47 Moberg, 2013, s. 111 
48 Moberg, 2013, s. 182 
49 Moberg, 2013, s. 182 - 183 
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Utdraget ovan indikerar Kristinas syn på hemmets funktioner: trivsel, trygghet och lycka. Om 

de beståndsdelarna tas ifrån henne kan man undra vad som återstår i Kristinas värld. Hennes 

hopp om ett hem någon annanstans, på andra sidan Oceanen, börjar utkristalliseras och i all 

den alienation som har börjat gro i hennes bröst kommer det att framstå som mer och mer 

konstruktivt att segla över det stora vida havet mellan det gamla hemmet och det nya. Att 

lämna hemmet och söka trivsel, trygghet och lycka på andra sidan planeten förefaller här som 

en upprorshandling, en revolutionär reaktion på det gudaktiga förtryck de börjat få utstå.  

 

7.3 Galenskap 

Karl Oskar, Kristina och deras barn tillsammans med ytterligare en skara människor 

bestämmer sig för att lämna Ljuder socken till förmån för en ny värld - den på andra sidan 

Atlanten. Den som i böckerna målas upp som en himmelsk plats, där jord räcker till alla och 

förtryck inte existerar. Det går långsamt upp för dessa människor att de inte behöver vara 

bundna till den plats som de fötts till, men att en människa kan välja att byta plats, det vill 

säga att förflytta sig från en del av Natur/Kultur till en annan, ses inte på med blida ögon av 

auktoriteterna i samhället. Det är hemorten som är den rätta platsen för var man och var 

kvinna. När Karl Oskar besöker pastor Brusander för att uthämta sitt flyttningsbetyg, får han 

höra: “Karl Oskar Nilsson! Bliv i din hemort och föd dig redligen, som hittilldags!”50 Det är 

tron på Guds budskap som driver Brusander då han menar att det är ”själviskhet och den 

sinnliga njutningslustan”51, vilka båda strängt går emot den lära han efterlever och predikar, 

som ligger bakom motivationen att utflytta. Utifrån hans sätt att se på saken så är utvandrarna 

förrädare, både mot hemorten och de nära som lever kvar, och mot Gud vars vision med 

människan är att hen ska utföra sin livslånga plikt i fromhet där hen behövs. För Brusander, 

ter det sig inte realistiskt att Karl Oskar skulle behöva utvandra för sin egen och sin familjs 

överlevnads skull eftersom det för honom inte existerar någon överlevnadskris i Ljuder 

socken. Om vi konsulterar Latour beter sig Brusander likt dem som ibland går under namnet 

”klimatförnekare”, det vill säga den grupp människor av idag som förkastar den vetenskapliga 

konsensus vilken förklarar en ekologisk kris skapad av människan som verklig, och istället 

uttrycker att inget riktigt hot föreligger och att vi bara behöver fortsätta leva som vanligt.52 

Detta är en form av galenskap som Latour menar uppstår i tider av kris: den förnekande och 

 
50 Moberg, 2013, s. 262 
51 Moberg, 2013, s. 264 
52 Latour, 2017, s. 16 
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konservativa galenskapen som ibland till och med rör sig mot att anamma 

konspirationsteorier.53 

 Låt oss återgå till bilden av Karl Oskars föräldrar, till synes fastfrusna på farstubron, 

sammanväxta med den plats som de aldrig kommer att lämna och som kommer att bli deras 

grav. Meningen “Det var som att de en gång för alla hade intagit den ställningen, som om de 

för alltid ämnade stanna kvar i den”54 är talande för en annan typ av galenskap som Latour för 

fram, nämligen den som vi kan kalla den uppgivna galenskapen. Han skriver: 

How can we begin to list all the nuances of depression that strike a third group of people, much more 

numerous, who carefully observe the rapid transformations of the Earth and who have decided that these can 

neither be ignored nor, alas, be remedied by any radical measures? Sadness, the blues, melancholia, 

neurasthenia? Yes, they’ve lost their nerve, their throats are tightening; they can hardly bring themselves to 

read a newspaper; they’re stirred from their lethargy only by their rage at seeing others even crazier than they 

are. But once this fit of anger has subsided, they end up prostrate under huge doses of antidepressants.55 

 

Bilden av de fastfrusna föräldrarna blir en symbol för den uppgivna galenskapen. De är långt 

ifrån de enda som väljer att stanna kvar trots mager jord, oförutsägbara väderlekar och skördar 

samt religiöst förtryck, men de kan inte förmå sig att lämna den plats som de tror sig höra 

hemma. Därför väljer Moberg att beskriva dem som döda, jordfasta ting, eftersom det faktum 

att de inte strider för sin överlevnad kommer otvivelaktigt att leda till att de för evigt 

cementeras och förvaras i samma jord som de är komna från.  

 

8. Didaktisk diskussion 

Syftet med detta avsnitt är att föra en didaktisk diskussion kring hur man kan arbeta med 

ekologiska perspektiv i svenskämnet, baserat på den föregående ekokritiska analysen av 

Utvandrarna samt utifrån den teoretiska kunskap om ekolitteracitet som tidigare etablerats. 

Under läsningen av verket har olika frågor dykt upp: kan man låta gymnasieelever göra egna 

ekokritiska läsningar av Utvandrarna och/eller andra texter som ett led i att uppnå 

ekolitteracitet? Om ja, vad behöver läraren göra för att konstruera en sådan undervisning på 

ett effektivt och konstruktivt sätt? Nedanstående underavsnitt tar upp tänkbara aspekter av en 

svenskämnesundervisning med ekologiskt perspektiv som också ska svara väl mot 

Skolverkets styrdokument.  

 
53 Latour, 2017, s. 16 
54 Moberg, 2013, s. 285 
55 Latour, 2017, s. 17 
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8.1 Didaktisk läsart och matchning 

Oavsett vilken eller vilka texter vi svensklärare tar in i klassrummet så har vi i förväg varit 

tvungna att göra didaktiska avvägningar för att komma fram till ett textval. Efter att själv ha 

läst Utvandrarna är min subjektiva uppfattning att den lämpar sig väl även för elever att läsa, 

men för att slutgiltigt landa i den uppfattningen behöver jag ha gjort en didaktisk läsning av 

den och fundera över följande: hur kommer eleverna att ta emot texten? Kan det uppstå 

läshinder? Vad kan eleverna känna igen sig i respektive känna avstånd ifrån?  

 Tengberg identifierar tre exempel på faktorer som man bör ta i beaktande i den 

didaktiska läsningen, vilka är: språkliga hinder, historiska avstånd och igenkänning.56 I 

Utvandrarna noterar jag att språket kan vara ett hinder för dagens ungdomar: dialogerna är 

skrivna på genuin dialekt och med tidsspecifika ord och uttryck. Detta kan innebära att 

läsningen blir trög om verkets språkliga egenskaper behöver förklaras i tid och otid och man 

riskerar att eleverna tappar motivationen till att läsa. Samtidigt, poängterar Tengberg, kan man 

välja att antingen se detta som ett hinder eller som ett lärtillfälle.57 Om man väljer den något 

positivare vägen så har man även stöd hos Skolverket då svenskämnet ska ge eleverna 

”möjlighet att reflektera över olika typer av språklig variation.”,58 och dialogerna i 

Utvandrarna kan ses som en bra utgångspunkt när det gäller att kasta ljus på språklig 

variation i fiktion. Beroende på elevernas förkunskaper och motivation bör man kanske innan 

läsningen arbeta kring de ord och uttryck som förekommer i boken och som kan vara svåra. 

Med fördel kan man försöka göra det lustfyllt och stimulerande genom exempelvis 

dramatiseringar i grupp. Eleverna kan bli tilldelade ett antal ord och uttryck i vilka de ska 

försöka skapa mening. Arbetet kan ske stegvis och innehålla: 1. Efterforskning av orden och 

dess betydelse och ursprung. 2. Etablerande av plats och miljö för det som ska dramatiseras. 

3. Skrivande av dialog. 4. Framförande. På så sätt arbetar man tillsammans fram en språklig 

förförståelse till boken som ska läsas och eleverna får dessutom göra det på ett sätt som inte 

bara innefattar läsning.  

 Även det historiska avståndet mellan bokens tid och vår kan vara ett hinder för 

tillägnande av romanen. Det bondesamhälle som människorna i boken lever i ser mycket 

 
56 Tengberg, 2011, s. 92-97 
57 Tengberg, 2011, s. 98 
58 Skolverket, ”Ämne – Svenska”, 2011, 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 (2022-01-03) 

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DSVE%26tos%3Dgy%26sv.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%26sv.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%26sv.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%26sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3
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annorlunda ut jämfört med vårt och det enkla faktum att det passerat ungefär 170 år sedan 

bokens tid skulle kunna få en omotiverad elev att stänga av eftersom den verkligheten inte 

längre ter sig relevant alternativt är obegriplig. Tengberg lyfter vikten av lärarledd stöttning i 

sådana fall där det historiska avståndet är långt vilka kan bestå i förklaringar av tidstypiska 

förhållanden och att på olika sätt visa på möjligheterna i att få träda in i historiska 

levnadsvillkor.59, vilket även svarar väl mot svenskämnets syftesbeskrivning där det står: 

 

Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda skönlitteratur [...] som källa till 

[...] förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar. Den ska utmana 

eleverna till nya tankesätt och öppna för nya perspektiv.60 

 

Slutligen bör läraren skapa sig en bild av vad i boken eleverna kan känna igen sig i. Detta kan 

vara högst personligt och därför vara svårt att generalisera,61 men läraren skulle ändå kunna 

lyfta olika tänkbara aspekter av igenkänning innan läsningen för eleverna att diskutera – allt 

för att skapa en så stark brygga som möjligt mellan elev och verk. 

 Jag vill hävda att de miljömässiga motiven för utvandring som vi möter i Utvandrarna 

kan vara ett föremål för igenkänning eftersom de relativt väl kan kopplas samman med olika 

nyhetsrapporteringar om klimatrelaterade utvandringar av idag. På så sätt kan en ekokritisk 

läsning av boken vara en bra metod för att låta eleverna närma sig såväl litteratur som 

ekologiska frågor som är så aktuella i dagens tidevarv. Det bygger en stabil bro mellan då och 

nu, skapar engagemang för vår tids ödesfråga och låter svenskämnet träda in på den väg av 

hållbarhetsutbildning som Skolverket uppmanar till. De övriga läshinder som nämnts ovan 

kan med en positiv inställning hos läraren ses som potentialer och istället stärka eleverna i 

deras kunskap, och i förlängningen: ekolitteracitet. En avgörande fråga är dock huruvida 

boken bör läsas i sin helhet eller om eleverna ska möta kortare textutdrag. Även om 

läshindren ses som möjligheter behöver läraren förhålla sig pragmatiskt till 

klassrumsverkligheten och välja mellan bok i helhet eller i utdrag beroende på klassens 

förutsättningar.  

 

8.2 Intermedialt perspektiv 

För att knyta an till föregående delavsnitts avslutande stycke om boken i sin helhet kontra 

textutdrag, finns det även anledning att fundera på den kontext i vilken läsningen äger rum. 

 
59 Tengberg, 2011, s. 96 
60 Skolverket, 2011 
61 Tengberg, 2011, s. 101 
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Det intermediala perspektivet skapar möjligheter att ta fasta på ett givet tema i den 

skönlitterära texten och även studera hur andra typer av texter gestaltar det i ett försök att 

bredda elevernas kontakt med kommunikation och etablera fler inputkällor. Om syftet är att 

undervisa om hållbarhetsfrågor och att utveckla ekolitteracitet hos eleverna så skulle ett 

tänkbart tillvägagångssätt vara att iscensätta ett större ekologiskt moment där eleverna får 

diskutera likheter och skillnader mellan olika typer av texter som tar upp exempelvis 

klimatrelaterade utvandringar. Läraren kan blanda nyhetsrapporteringar med poesi, podcasts 

med noveller och slutligen låta eleverna läsa Utvandrarna, nu med en utökad referensportfölj. 

Jag påminner härmed om att Skolverket vill att “eleverna utvecklar förmåga att använda 

skönlitteratur” samt “andra typer av texter […] som källa till […] förståelse av andra 

människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar”,62 vilket därmed 

legitimerar detta tillvägagångssätt. Vidare ska ”undervisningen även bidra till att eleverna 

utvecklar kunskaper om hur man [...] kritiskt granskar information från olika källor”,63 vilket 

förutsätter att eleverna också får möta olika källor. En annan fördel med att använda sig av ett 

intermedialt perspektiv i undervisningen om hållbarhet är att det skapar mer underlag för 

diskussion än om endast en text behandlas, och dessa diskussioner – om de görs på rätt sätt 

med ett undersökande och förlåtande förhållningssätt - kan hjälpa eleverna att börja reflektera 

kring de ekologiska frågorna och guida dem mot en utvecklad ekolitteracitet.64 

 

8.3 Ekolitteracitet 

I ett försök att svara på den här undersökningens andra frågeställning (vilka didaktiska 

möjligheter kan ansatsen om att låta eleverna utveckla ekolitteracitet ge till svenskämnet?) är 

ett möjligt svar att en ekokritisk läsning, med hänsyn till de didaktiska avvägningarna som 

redogjorts för ovan, av ett skönlitterärt verk, till exempel Utvandrarna, är en didaktisk 

möjlighet. Det innebär att man låter eleverna läsa verket utifrån ett väldigt specifikt perspektiv 

som kan ge eleverna nya insikter om ekologiska frågor och som skiljer sig från den läsning 

som sker i mötet med exempelvis faktatexter om klimatet. Detta bygger naturligtvis på att 

eleverna är väl bekanta med ekokritiken som litterärt perspektiv och att de fått öva på att 

tillämpa det på olika kortare texter, till exempel poesi eller noveller. Att analysera en hel 

roman utifrån detta perspektiv kräver således mycket tid och förberedelser och är inte alls 

 
62 Skolverket, 2011 
63 Skolverket, 2011 
64 Löwe, Nilsson Skåve, 2020, s. 10 
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säkert lämpligt för alla klasser eller elever. En annan möjlighet är, som nämnts, att arbeta 

intermedialt med flera texter samtidigt vilket kan bredda förståelsen för det lästa. Den här 

undersökningen har därmed visat några potentiella didaktiska möjligheter till att införliva 

ekolitteracitet hos elever, men forskningsfältet är ännu nytt och i sin linda och har sannolikt 

betydligt mer att uppvisa i framtiden. Till exempel skulle det vara intressant att göra en 

fallstudie på hur verksamma lärare i Sverige arbetar med hållbarhetsperspektiv och 

ekolitteracitet konkret i klassrummet samt att titta på hur kunskapen kring frågorna ser ut hos 

lärare idag. Vidare vore det spännande att undersöka hur styrdokumenten har förändrats över 

tid i fråga om hållbarhetsfrågor samt i vilken grad begreppet ekolitteracitet förekommer i 

kurslitteraturen på olika lärarutbildningar.  
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