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Sammanfattning

Forskning  inom  utbildning  för  hållbar  utveckling  kopplas  vanligtvis  inte  till  de  två 
forskningsfälten litteraturvetenskap och receptionsforskning. Syftet med denna uppsats är därför 
att öka förståelsen för hur barnlitteratur kan användas inom utbildning för hållbar utveckling. 
Barnlitteraturen har analyserats utifrån ett ekokritisk perspektiv med fokus på relationen mellan 
människa  och natur  samt vilken  syn på  naturen som förekommer i  texterna.  Två kvalitativa 
textanalyser har genomförts av Tove Janssons skönlitterära böcker om Mumindalen. Ett speciellt 
fokus  har  funnits  på  översvämningar  och  torka  då  dessa  begrepp  ofta  förekommer  inom 
klimatdebatten.

 Denna  studie  visar  hur  Jansson  beskriver  naturkatastrofer  och  de  känslor  som  kan 
uppkomma vid exempelvis översvämningar, torka och hetta. De analyserade böckerna har i större 
omfattning en antropocentrisk  syn än en ekocentrisk  syn på naturen.  Utrymme finns  för att 
diskutera människans relation till naturen och synen på naturen i relationen till läsning av böcker. 
Det finns således stor potential att använda sig av Janssons böcker inom ramen för utbildning för 
hållbar utveckling. Studien visar också på ett stort behov av ökad forskning om barnlitteraturens 
betydelse för utbildning för hållbar utveckling inom förskolans verksamhet.

Nyckelord:  Förskola,  Utbildning  för  hållbar  utveckling,  Textanalys,  Ekokritik,  Barnlitteratur, 
Tove Jansson, Mumindalen 
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Förord

En lång resa med hårt arbete har nu avslutats och vi är väldigt tacksamma för all hjälp och allt 
stöd som vi har fått under tidens gång. Ett stort tack till vår handledare Petra Hansson som hjälpt 
oss med vårt arbete och som alltid varit tillgänglig när vi behövt det som mest. Vi vill också tacka 
Inger Öhlund, Umeå universitet som även hjälpt oss med tips och idéer på hur vi kunnat göra. 
En eloge till våra nära och kära som tagit denna höst för vad den varit och accepterat sena kvällar 
och mycket arbete, ni  har alla varit  ovärderliga.  Tack till  alla som på något sätt bidragit  med 
stärkande  ord  och  värme.  Denna  resa  har  bidragit  med  många  nya  kunskaper  och  ett  fint 
samarbete, vi är glada att detta gått att genomföra och en oförglömlig tid finns för alltid i våra 
hjärtan.
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1. Inledning

Miljöfrågor är ett brännande hett ämne inom samhällsdebatten. Den livsstil  i västvärlden som 
kännetecknas av överkonsumtion har resulterat i att naturen påverkats negativt i form av utsläpp, 
utarmning  av  jorden  och  förbrukande  av  naturens  kapital. Världen  står  i  dag  inför  stora 
utmaningar  såsom klimatförändringar,  sinande  naturresurser,  svält,  sjukdomar  och  fattigdom. 
Enligt FN:s klimatpanel IPCC är dessa klimatförändringar orsakade av mänsklig påverkan (IPCC, 
2007, s.30). Tenngart (2008) sammanfattar vår tids problem på detta vis:

De senaste årens många naturkatastrofer har gett ekologin ett ordentligt uppsving. I takt med allt 
fler  rapporter  från  kärnreaktorhaverier,  oljeutsläpp,  jordbävningar,  förödande  orkaner, 
flodvågskatastrofer,  skogsbränder, pandemier,  atmosfäriska rubbningar och global uppvärmning 
har naturen och människans relation till den, blivit en av vår tids allra viktigaste frågor (Tenngart, 
2008, s.154).

Enligt Living planet report 2008 använder vi människor mer än en jord för att kunna tillgodose våra 
så kallade behov. Om utvecklingen fortsätter att se ut som den gör nu menar Living planet report  
2008 att vi behöver en ny jord år 2030 (WWF, 2008, s.1). 

Vid den miljökonferens  som hölls  i  Rio de Janeiro 1992 lade FN fram en handlingsplan, 
Agenda 21, som globalt skulle få till följd en mer hållbar utveckling. När  Agenda 21 lades fram 
utgjordes världens befolkning av trettio procent barn och ungdomar. Eftersom framtiden ligger i 
deras  händer  är  det  av  största  vikt  att  barn  och  ungdomar  kan  delta  i  arbetet  för  hållbar 
utveckling då det innebär konsekvenser för deras framtid (Regeringskansliet, u.å., s.21). 

Det  finns  ingen  klar  definition  av  vad  hållbar  utveckling  är  och  själva  begreppet  är  vida 
omdiskuterat. Många har dock enats om definitionen som uppkom i och med den så kallade 
Brundtlandrapporten: 

en  utveckling  som  tillfredsställer  dagens  behov  utan  att  äventyra  kommande  generationers 
möjligheter att tillfredsställa sina behov (Världskommissionen för miljö och utveckling, 1988, s.57).

Världskommissionen för miljö och utveckling, med Gro Harlem Brundtland i spetsen, använde i 
slutrapporten Vår gemensamma framtid 1987 hållbar utveckling som ett nyckelbegrepp, vilket senare 
skulle  komma att  slå igenom i  alla  samhällets  skikt  och skapa en bredare medvetenhet  kring 
miljöfrågor, naturresurser och framtiden (Lindgren, 1999, s.105).

År  2000  utarbetade  Östersjöregionens  alla  utbildningsministrar  en  lokal  handlingsplan  för 
utbildning;  Baltic  21,  även  kallad  Haga-deklarationen.  I  denna  betonas  att  utbildning  har  en 
betydande roll i strävandet mot att nå en hållbar framtid och att utbildningssystemets alla nivåer 
ska  integrera  hållbar  utveckling  i  undervisningen (Myndigheten för skolutveckling,  2004,  s.1). 
Genom att denna sammanställning uppkom gav det ett  intresse för riksdagen att lyfta frågan 
ytterligare och det medförde att läroplanerna fick ett ändrat innehåll som fokuserade mer på att 
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främja hållbar utveckling. Denna perspektivförskjutning syns i dag även globalt då FN har utsett 
åren  2005-2014  till  ett  årtionde  för  utbildning  för  hållbar  utveckling  (UNESCO,  2009). 
Utbildning för hållbar utveckling kommer hädanefter att förkortas UHU.

I läroplanen för förskolan (Lpfö 98) framgår att  förskolan ska ”främja aktningen för varje 
människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö”(Utbildningsdepartementet 1998, 
s.3).  Miljö-  och  naturvårdsfrågor  ska  behandlas  och  barnen  ska  tillägnas  ett  varsamt 
förhållningssätt till naturen. Dessutom ska verksamheten ha ett ekologiskt förhållningssätt och se 
på både nutiden och framtiden med positiva ögon och lära barn att förstå den egna delaktigheten 
i naturens kretslopp  (Utbildningsdepartementet 1998, s.6). När barn i förskolan så småningom 
har avslutat sin skolutbildning ska de kunna handla på ett medvetet sätt, kritiskt kunna värdera 
alternativ  i  vardagen  och  genom  detta  kunna  vara  en  del  av  ett  samhälle  som  är  hållbart 
(Myndigheten för skolutveckling, 2004, s.6).

Forskning om UHU kopplas vanligtvis inte till de två forskningsfälten litteraturvetenskap och 
receptionsforskning. Därför är fokus i denna uppsats att studera skönlitteratur för barn och hur 
den kan användas inom UHU. I forskningen om barnlitteratur påtalas ofta att läsning kan ha en 
fostrande roll (Kåreland, 2009, s.149). Även Molloy (2002) anser att barnlitteraturen har fostrande 
egenskaper och påvisar att pedagogen måste utgå från de didaktiska frågorna vad, hur och varför. 
Det vill säga vad man ska läsa, hur man gör det och varför man läser (Molloy, 2006, s.36).

Naturen kan beskrivas på olika sätt i  barnlitteratur,  som mörk och farlig eller som vacker, 
härlig och idyllisk. Det är inom UHU intressant att se hur naturen gestaltas då gestaltningarna 
skulle  kunna  anses  vara  miljöfostrande.  I  denna  uppsats  kommer  därför  Tove  Janssons 
barnlitteratur om Mumindalen att analyseras.
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2. Syfte och frågeställningar

Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen för hur barnlitteratur kan användas inom UHU. 
Detta  undersöks  genom  en  analys  av  Tove  Janssons  böcker  om  Mumindalen  utifrån  ett 
ekokritiskt perspektiv. Ett speciellt fokus finns på översvämningar och torka då dessa begrepp 
ofta  förekommer inom klimatdebatten vilket  här betraktas  som ett  relevant undervisningshåll 
inom UHU.  Om det  antas  att  läsning  har  potential  att  fostra  till  miljömedvetenhet  blir  det 
relevant att ta reda på vilken syn på naturen och människans relation till naturen som förmedlas i 
litteraturen.  Analyserna  ligger  sedan  till  grund  för  en  diskussion  om  böckernas  möjliga 
användning och läsning inom UHU i allmänhet.

Utifrån detta syfte avser vi att svara på följande frågor:

 Vilka natursyner och idéer kan antydas i böckerna?
 Hur gestaltas översvämningar, torka och hetta och hur påverkar det karaktärerna?
 Hur kan barnlitteratur användas inom UHU?
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3. Bakgrund och tidigare forskning

3.1 Utbildning för hållbar utveckling, UHU

Enligt  Agenda  21  är  utbildning  avgörande för  att  bidra  till  en  hållbar  utveckling  och för  att 
människor ska kunna lösa miljö- och resursproblem (Miljö- och naturresursdepartementet, 1993, 
s 519).

Miljöundervisning har länge bedrivits i svensk utbildning (Öhman & Östman, 2004). UHU 
betraktas  som ett  förhållningssätt  som ska  integreras  i  en  redan  förekommande  verksamhet 
snarare än ett  eget  ämne.  Förhållningssättet  ska hjälpa  läraren i  valet  av  material  och metod 
(Öhman & Östman, 2004, s.8).

Miljöundervisningen har enligt Öhman & Östman (2004) gått från att under 1960-talet vara 
faktabaserad där fakta och modeller förmedlades som skulle öka förståelsen för miljöproblemen. 
På åttiotalet utvecklades miljöundervisningen till  att bli normerande vilket innebar att det inte 
räckte med enbart  kunskap utan att  människors  beteende,  normer och värderingar också var 
avgörande. Den normerande traditionen utvecklades på tjugohundratalet till att bli vad som i dag 
kallas  UHU och  som innebär  en  utveckling  av  problematiken.  Inom  denna  tradition  börjar 
miljöundervisningen också handla om vad dagens handlande får för konsekvenser för framtida 
generationer. Problematiken ses i ett större sammanhang; från det lokala till det globala (Öhman 
& Östman, 2004, s 11f).

Hållbar utveckling brukar delas in i tre olika dimensioner vilka utgörs av den ekologiska, den 
ekonomiska och den sociala dimensionen. Den ekologiska dimensionen behandlar frågor som rör 
hur  man  ska  bevara  naturen  och  den  biologiska  mångfalden,  medan  den  ekonomiska 
dimensionen  behandlar  konsumtion  av  naturresurser.  Den  sista  dimensionen  –  den  sociala, 
behandlar  bland  annat  frågor  som  rör  mänskliga  rättigheter  och  hälsa  (SOU  2004:104). 
Natursyner är en del av den ekologiska dimensionen vilket denna uppsats har fokus på. Längre 
fram i denna studie kommer vi att komma tillbaka till begreppet natursyner.

Miljöstudier kan delas in i två kategorier dels studier i miljö och dels studier om miljö. Enligt 
Davis (2009) behövs mer forskning om hur miljöutbildningen sker för att dagens barn ska kunna 
föra det ekologiska tänkandet vidare till nästa generation (Davis, 2009, s.235).

Det  råder  brist  på  studier  som handlar  om vad  innehållet  i  dag  består  av  i  UHU (SOU 
2004:104, s.89). Börjar man dessutom söka efter forskning som gjorts på barnlitteratur och UHU 
kommer man fram till att det i Sverige gjorts ytterst få studier som tvärvetenskapligt kopplar ihop 
dessa två  forskningsområden.  Den enda uppsats  som behandlar  barnlitteratur  inom UHU är 
Axelssons studie som undersökte hur samspelet  mellan människa och miljö gestaltas i  Astrid 
Lindgrens Mio min mio (Axelsson, 2007). Uppsatsen kopplar skönlitteraturen till förskolans arbete 
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med UHU och kommer fram till att barnböcker som denna kan användas inom UHU genom att 
pedagogen  kan  diskutera  naturen  med  barnen  utifrån  den  mångfacetterade  bild  som ges  av 
naturen och människans relation till naturen. 

Ett genomgående tema för de avhandlingar som gjorts inom UHU är att de ofta kopplas till 
en  didaktisk  naturvetenskaplig  kontext.  Denna  uppsats  vill  bidra  till  forskningen  genom  att 
studera hur barnlitteratur kan användas inom UHU. Vår forskning ligger alltså mer inom en 
humanvetenskaplig kontext. Det är av stor vikt att förskolans pedagoger får kunskap och redskap 
för  att  arbeta  med  detta  så  att  innehållet  kan  utvecklas  till  något  mer  än  diskussioner  om 
källsortering, kravmärkta varor och att inte slösa på ritpapper, vilket framkommit i tidigare studier 
om hur förskolan arbetar med hållbar utveckling (Spjut & Sollin, 2008).

Öhman (2006)  tar  i  Den etiska tendensen  i  utbildning  för  hållbar  utveckling,  meningsskapande  i  ett  
genomlevandeperspektiv, upp hur relationen mellan människa och natur hanteras i frågor som rör etik 
och moral i den pedagogiska verksamheten för UHU. Öhmans (2006) avhandling är av relevans 
för denna uppsats då den visar på hur eleven i detta fall tar emot och lär i den vardagliga miljön. 
Att avhandlingen tar upp frågor som rör hur pedagogen kan lära i miljöer där de möter motstånd 
är av stor vikt då uppfattningen är att hållbar utveckling är något som har lika många anhängare 
som motståndare. 

3.2 Barnlitteratur

Barnlitteratur är böcker som riktar sig till barn och kan innehålla både text och bild. I begreppet 
barnlitteratur kan pek-, bilder- och kapitelböcker räknas in. Dessa kan bestå av både faktaböcker 
och skönlitteratur (Kåreland, 2001, s. 25). I denna uppsats har emellertid barnlitteratur avgränsats 
till att endast utgöra skönlitterära kapitelböcker med relativt mycket text i förhållande till antalet 
bilder. Detta är böcker som riktar sig till äldre barn inom förskolans värld.

Redan  på  1700-talet  började  sagor  och  böcker  läsas  för  barn.  De  sagor  som  lästes  var 
folksagor som riktade sig till unga vuxna och vuxna. Under 1700-talet rådde en annan kultur än 
idag vilket medförde att när sagor berättades lyssnade även barnen trots att sagan inte riktade sig 
till dem (Hellsing, 1999, s.34).

Enligt  Pramling (1993) används barnlitteratur för att  stimulera fantasi,  ge erfarenheter  och 
främja språkutvecklingen. Hon menar vidare att pedagogen kan använda sig av barnlitteraturen 
som ett pedagogiskt hjälpmedel i verksamheten. Innehållet i barnlitteraturen kan hjälpa barn att 
bearbeta och förstå känslor samtidigt som pedagogen kan använda litteraturen på ett moraliskt 
utvecklande sätt (Pramling, 1993, s.108).

Enligt Fast (2001) kan berättelser hjälpa barn att förstå världen de lever i. Ju tidigare barn får 
höra  berättelser  i  olika  former,  desto  snabbare  lär  de  sig  hur  samhällets  regler  och  normer 
fungerar. Detta skulle således kunna ha en avgörande roll för hur barn ser på naturen och dess 
värde. Barnen ställs oftast inför flera olika alternativ så att detta leder till att de måste välja och 
tänka själva vilket ökar medvetenheten inför ställningstagande i livet (Fast, 2001, s.28).
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Det har tidigare gjorts flera receptionsteoretiska studier om hur barnet tar till sig de litterära 
texter denne läser. Utifrån egna erfarenheter skapar barnet betydelse och mening av texten till sitt 
eget och kan utifrån detta lära sig ny kunskap. Även om barn inte talar om det som de uppfattat 
av texten kan de förstå texten (Molloy, 2003, s.47f).

De studier  som tidigare  gjorts  inom receptionsforskningen,  alltså  barns  förmåga att  bland 
annat tillägna sig litterära texter för att skapa mening, hänvisar ofta till barn i förskoleklass och 
grundskolans tidigare år, därför har en tillämpning gjorts som anpassats till barn i förskolan. 

Vidare diskuterar Hellsing (1999) att barn lär sig kunskap genom barnlitteratur som behövs för 
att kunna fungera i dagens samhälle.  När barnet sedermera lär sig fler saker innebär detta att 
barnet då känner sig tryggt i sig själv. (Hellsing, 1999, s. 39)

Om en barnbok ska räknas som relevant  i  utbildningssyfte måste vissa kriterier  uppfyllas. 
Några exempel på detta är att  boken ska fånga barnets intresse, ge kunskap, aktivera barnets 
fantasi och även stimulera barnets språkliga utveckling. När barn får läsa sagor har de möjligheter 
att reflektera över sig själva samt över viktiga frågor som rör deras personliga upplevelser (Lindö, 
2005, s.34).

Under högläsning av barnlitteratur bygger barnet upp en egen föreställningsvärld där bilder, 
nya frågor, tankar och idéer uppkommer. Det finns fyra olika lässtrategier och dessa är Being out  
and  stepping  into  an  envisionment  som  innebär  att  barnet  börjar  förstå,  barnet  använder  sin 
förförståelse för att förstå och känna igen det som tas upp i boken. Den andra Being in and moving  
trough an envisionment innebär att barnet fördjupar förståelsen för kunskapen de får ur boken. Den 
tredje Stepping out and rethinking what one knows menar att barnet använder sin läsförståelse för att 
kunna  reflektera  över  den  tidigare  förståelsen.  Den fjärde  och sista  strategin  Stepping  out  and  
objectifying innebär att barnet kan se ett sammanhang med litteraturen och sina egna erfarenheter. 
För att ett barn ska kunna gå igenom dessa fyra strategier innebär det att de har en pedagog som 
själv är väl insatt hur systemet fungerar. Pedagogen är där för att lotsa barnet på rätt väg och 
måste kunna hjälpa barnet vidare om det fastnar i den första positionen (Lindö, 2005).

Vidare menar McCormick (Lindö, 2005) att alla läsare tar med sig olika erfarenheter,  både 
personliga och allmänna sådana in i textens möte med barnet (Lindö, 2005, s.100ff). 

Rosenblatt (1996) skriver i Literature as Exploration att:

[d]emocracy and literature, the intertwined themes of this book, take on a special relevance to 
education  for  the  contemporary  world  […]  The  belief  that  the  teaching  of  literature  could 
especially contribute to such democratic education generated this book. (Rosenblatt, 1996, s.xv)

Med detta menar Rosenblatt att demokrati och litteratur är väl sammankopplade och att den har 
en stor relevans i utbildningen för den nutida värld vi lever i.  Mot bakgrund av ovanstående 
verkar  forskningen  visa  att  litteraturen  kan  bidra  till  att  hjälpa  pedagogen  att  fostra  barn  i 
förskolan och således även miljöfostran. Frågan är då vilken syn på naturen som förmedlas vilket 
vi undersöker.
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4. Teori och Metod

Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen för hur barnlitteratur kan användas inom UHU. 
Barnlitteraturen har analyserats utifrån ekokritisk läsning och sökt relationen mellan människa 
och natur samt vilken syn på naturen som förekommer i texterna.

En  kvalitativ  textanalys  har  genomförts  av  Tove  Janssons  skönlitterära  böcker1 om 
Mumindalen som blivit omarbetade sedan originalutgåvorna utkom. Fokus har varit att titta på 
översvämningar, hetta och torka för att synliggöra hur karaktärerna reagerar och agerar i dessa 
förhållanden. Många av karaktärerna i Mumindalen är inte människor, därför är det viktigt att 
poängtera att vi analyserat karaktärerna som om de varit  människor då vi i  texterna har sökt 
relationen mellan natur och människa. Karaktärerna i Mumindalen har mänskliga drag även och 
kan ses som sådana eftersom de utför mänskliga sysslor. 

När  den  kvalitativa  textanalysen  har  genomförts  har  vi  utgått  från  ett  ideologikritiskt 
perspektiv som även överensstämmer med ekokritiska teorier.  Nedan beskrivs hur uppsatsens 
teori och metod är upplagd.

4.1 En kvalitativ textanalys

Textanalys  som metod  innebär  ett  bestämt  sätt  att  se  på  en  text.  Texter  relaterar  alltid  till 
människor och mänskliga grupperingar. Då texterna skrivits har det gjorts utifrån både medvetna 
och omedvetna föreställningar eller idéer och de återger, reproducerar och ifrågasätter företeelser 
som finns i det verkliga livet (Bergström & Boréus, 2005, s.15).

Att göra en kvalitativ textanalys innebär att noggrant läsa en text för att lyfta det innehåll som 
anses vara väsentligt, genom att noggrant läsa textens delar och samtidigt se den i den kontext 
som den ingår i. En kvalitativ textanalys är en användbar metod då innehåll eftersöks som ligger 
dolt under ytan i en text och endast kan hittas genom intensiv närläsning (Esaiasson m.fl., 2007, 
s.237).

Genom att hela tiden ställa frågor till  texten, och om dessa frågor går att svara på utifrån 
texten eller utifrån sig själv möjliggörs hela tiden att svar på frågor kan komma fram. För att få 
svar på de frågor som ställs krävs det igenomläsning flera gånger av samma text. För att man ska 
kunna  finna  en  lösning  på  det  problem  som  finns  måste  man  ”konkretisera  den  allmänna 
problemställningen till ett antal preciserande frågor som ska ställas till textmaterialet” (Esaiasson 
m.fl., 2007, s.243). Utifrån dessa frågor tillämpas sedan en lösning på det forskningsproblem som 
finns.  Dessa  preciserade  frågor  är  det  som  utgör  själva  grunden  till  undersökningens 

1 Kometen  kommer,  2004,  Farlig  midsommar,  2006,  Sent  i  november,  2004,  Pappan  och  havet,  2006, 
Småtrollen  och  den  stora  översvämningen,  2005,  Trollkarlens  hatt,  2001,  Det  osynliga  barnet,  2001, 
Muminpappans memoarer, 2006
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analysredskap. (Esaiasson m.fl., 2007, s237ff) Eftersom uppsatsens syfte är att analysera en text 
utifrån ett ekokritiskt perspektiv anses denna metod vara ett bra val för denna studie.

4.2 Vad är ekokritik?

En skönlitterär  text  kan säga mycket  om förhållanden och perspektiv  som äger rum utanför 
texten.  Teoribildningar  såsom  marxistisk-,  feministisk-  och  postkolonialistisk  litteraturteori 
grundar sig på antaganden som rör förhållanden utanför litteraturen, och det gör även ekokritiken 
(Tenngart,  2008,  s.153).  Ekokritiken  kritiseras  ofta  eftersom metodologin  saknas  och för  att 
grundläggande teoretiska antaganden inte är bestämda (Tenngart, 2008, s.162). Ekokritiken kan 
ändå ses som relevant för denna studie eftersom att  inga andra litteraturvetenskapliga teorier 
tidigare  fokuserat  på  hur  naturen  gestaltas  på  det  sätt  som  ekokritiken  gör.  Då  syftet  med 
uppsatsen  är  att  studera  barnlitteratur  inom  UHU  är  det  relevant  att  göra  det  utifrån  ett 
litteraturvetenskapligt forskningsfält som studerar litteratur med ett miljöperspektiv.

Textanalyserna antar ett ekokritiskt förhållningssätt vilket innebär att de lästs och tolkats för 
att  synliggöra  de  natursyner  som förmedlas  till  läsaren  genom texten.  Att  ha  ett  ekokritiskt 
förhållningssätt är med andra ord, enligt Glotfelty (1996) att undersöka förhållandet mellan text 
och  natur,  eller  hur  kulturen  och  samhällets  relation  till  naturen  är. Frågor  om  hur  texten 
förmedlar människans och kulturens relation till naturen är relevant då det skulle kunna påverka 
barns synsätt på naturen och på hållbar utveckling (Glotfelty, 1996, s.xviii). 

Enligt Glotfelty (1996) definieras ekokritik som:

Simply  put,  ecocriticism  is  the  study  of  the  relationship  between  literature  and  the  physical 
environment (Glotfelty, 1996, s. xviii).

Vidare förklarar Glotfelty (1996) att en ekokritiker bland annat ställer frågor om hur naturen är 
representerad  i  texten,  vilken  roll  den  fysiska  miljön  spelar  i  handlingen,  om  värderingarna 
överensstämmer med ekologiska tankeramar samt om våra metaforer om naturen påverkar hur vi 
behandlar  den.  Ekokritikern  söker  också  efter  gränser  mellan  det  mänskliga  och  det 
ickemänskliga (Glotfelty, 1996, s.xix).

Termen ekokritik  nämndes  första  gången 1978  då  William Rueckert  behandlade  det  i  sin 
artikel ”Literature and Ecology: An Experiment in Ecocriticism”. Men det skulle dröja till 1989 
innan det accepterades som ett begrepp för att kritiskt studera texters natur- och kulturinnehåll 
(Glotfelty, 1996, s.xx).

Inom ekokritiken diskuteras ofta troper vilket är underliggande kulturella metaforer av naturen 
som läsaren  får  uppleva  genom texten.  Sex  troper  är  inom  ekokritisk  forskning  vanliga  att 
diskutera enligt Garrard (2004). Dessa är pollution (utsläpp och föroreningar), wilderness (den 
vilda  naturen),  apocalypse  (apokalypsen,  jordens  undergång),  dwelling  (jordbruk  och 
bosättningar), animals (djur) och the Earth (jorden) (Garrard, 2004, s.184). I de inriktningar som 
valts i denna uppsats – översvämning, torka och hetta, är det främst apokalypsen och den vilda 
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naturen som är i fokus. Översvämning, torka och hetta är relevanta i klimatdiskursen och även 
hur människan anpassar sig till klimatförändringar. 

Ekokritik är ett relativt nytt område för den svenska arenan vilket gör forskning kring detta 
extra  betydelsefullt.  Sverige  har  kommit  att  öppna ögonen  för  detta  nya  sätt  att  se  på 
skönlitteratur och influeras nu från andra länder såsom USA och England där det är ett större 
forskningsfält än här (Schulz, 2007, s.xi och Tenngart, 2008, s.158 ).

Tidigare har det skrivits om ekokritiska barnlitteraturanalyser i Dobrin & Kidds antologi Wild  
Things Children’s Culture and Ecocriticism (2004) vilket är relevant för denna uppsats då barnlitteratur 
sällan hamnar i blickfånget inom forskningen om UHU. Det finns alltså, som Esaiasson uttrycker 
det, en så kallad lucka att fylla då lite av den forskning som gjorts har fokus på skönlitteratur 
riktad mot barn (Esaiasson m.fl., 2007, s.31). 

Enligt Glotfelty (1996) spelar texter om naturen stor roll  i  vårt mer och mer urbaniserade 
samhälle eftersom de lär oss att värdesätta naturen (Glotfelty,  1996,  xxiii).  Ekokritikens kärna 
ligger just i att bidra till en förändring i det etiska och känslomässiga förhållningssättet gentemot 
naturen och på det sättet förändra det politiska och kulturella samhället för att få en hållbar värld 
(Schulz, 2007, s.xiv). Det blir således intressant att undersöka vilken bild av naturen som barn 
kommer i kontakt med genom litteratur som läses i förskolan.

4.3 Text som en förmedlare av en idé eller ideologi

Enligt  Bergström & Boréus  (2005)  anses  en idé  vara  en  tankekonstruktion  som har  en viss 
kontinuitet till skillnad från andra mer flyktiga intryck och attityder. Denna tankekonstruktion kan 
exempelvis utgöras av en speciell föreställning om verkligheten eller likväl en föreställning om 
vad som anses vara rätt, det vill säga hur man bör handla. (Bergström & Boréus, 2005, s.149)

Tidigare  har  idé-  och  ideologianalytiska  metoder  använts  vid  institutionen  för  utbildning, 
kultur och medier i samband med ekokritisk analys (se Axelsson, 2007). 

Genom att betrakta ekokritiska influenser som ett yttrande för en idé om relationen mellan 
människa och den fysiska miljön blir  det möjligt  att  undersöka denna idés karaktärsdrag som 
förmedlas  genom  texten.  Fokus  i  denna  uppsats  ligger  i  att  undersöka  de  natursyner  som 
förekommer i texterna som kan liknas vid idéer om naturen och människans relation till naturen.

I ideologier förekommer ofta idéer som handlar om hur man inom den specifika ideologin ser 
på samhället och politiken. En ideologi är målinriktad och yttrar sig ofta i politiska ståndpunkter 
eller ett utopiskt samhällsideal. 

En ideologi  utgörs av en synlig del vilket  kan kallas för den manifesta ytan, och en latent 
underliggande del.  Med en ideologianalys söker man beskriva det som ligger dolt för att göra 
detta synligt (Bergström & Boréus, 2005, s.150f).

I  denna  uppsats  betraktas  idé-  och  ideologibegreppet  som ett  visst  synsätt  att  se  på  den 
analyserade texten, att se den som bärare eller förmedlare av en idé om människans förhållande 
till  naturen.  Om vi  utgår  från att  den bild  vi  har  av naturen baseras  på  vår  ideologiska  och 
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värdemässiga grund blir det intressant att analysera vilken bild och vilka ideologiska synsätt som 
finns representerad i barnlitteraturen och den kan betraktas ha ett potentiellt meningserbjudande i 
den mening att barnen kan ta till sig innehållet.  

Denna uppsats utförs som en kritisk  ideologianalys  som grundar sig på ekologiska  tankar. 
Ideologikritiken är nära besläktad med den kritiska diskursanalysen då de båda tittar på relationen 
mellan texten och den sociala praktiken. Den kritiska diskursanalysen handlar inte bara om att 
beskriva  diskursiva  sociala  praktiker,  utan  att  också  visa  hur  diskursen  är  formad  av  olika 
ideologier och maktförhållanden samt hur det påverkar det sociala samhället (Fairclough, 1992, 
s.12). 

Anledningen till att en ideologikritisk analys valdes och inte en kritisk diskursanalys är för att 
den  ideologikritiska  analysen  söker  de  underliggande  idéerna  i  texten  som speglar  samhället 
istället för som den kritiska diskursanalysen som synliggör vilka handlingar som idéerna grundar 
sig på. 

Idé- och ideologianalys hanterar oftare än diskursanalysen relationer mellan aktör och idé. 
(Bergström & Boréus, 2005, s.177)

4.4 Natursyner i texter

Varje individ har enligt Kronlid (2005) tankemässigt sin egna individuella natursyn, alltså sitt sätt 
att se på naturen. Dessa mentala bilder inom oss ser och har sett olika ut under olika tidsepoker 
och  kulturer.  I  och  med  att  begreppet  natursyn  introduceras  anser  Kronlid  (2005)  att  det 
synliggör distansen mellan naturen och individen samt dennes natursyn (Kronlid, 2005, s. 202). 
Det är mycket vanligt att tala om natursyner inom humanvetenskap. Studier om natursyner har 
starkare koppling till filosofi, antropologi, etnologi, teologi och psykologi än till biologi, ekologi 
och zoologi (Kronlid, 2005, s.202f).

Helmfrid (2007) definierar begreppet natursyn som våra existentiella antaganden om naturen. 
Enligt  Helmfrid  handlar  begreppet  natursyn om hur vi  svarar  på frågorna ”Vad är  naturen?, 
Hurdan är naturen? samt Vem är människan i relation till naturen?” (Helmfrid, 2007, s.7).

En annan definition är Lundgrens definition av natursyn. Enligt denna tolkning grundar sig 
den bild av naturen vi har inom oss på vår ideologiska och värdemässiga grund. Lundgren menar 
att den kultur som vi är uppväxta inom är avgörande för vilken bild vi får av naturen (Kronlid, 
2005, s.203).

Stenmark (Kronlid, 2005) har en annan definition av natursynsbegreppet som mer betonar 
vad  naturen är,  vilken  kunskap vi  kan  ha  om den och vilket  värde  vi  givit  naturen.  Denna 
definition  inbegriper  till  skillnad  från  Lundgrens  definition  flera  individers  uppfattningar 
samtidigt (Kronlid, 2005, s. 204).
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Både Lundgren och Stenmark hävdar att vi sällan är medvetna om våra natursyner och att vi 
fostras in i  dem. Om teorin stämmer att vi  fostras in i  dem har det stor relevans för vilken 
natursyn barn möter i litteratur i förskolan. 

Frågan  är  i  vilken  utsträckning  vår  natursyn  påverkar  vårt  aktiva  handlande.  Detta  är  av 
betydelse för forskning om barnlitteraturens potential i UHU. Uddenberg anser att sambandet 
mellan natursyn och handling är svag, medan Hansson menar att sambandet är obefintligt och 
utan betydelse för vårt sätt att hantera naturen (Helmfrid, 2007, s.42ff). 

Kronlid  (2005)  kan  tolkas  vara  av  en  annan  åsikt,  då  han  menar  att  våra  natursyner  får 
konsekvenser för vår livsstil  vilket  således borde kunna leda till  ett  visst  handlande (Kronlid, 
2005,  s.222).  Frågan  om huruvida  vår  natursyn  påverkar  vårt  handlande  är  av  betydelse  för 
forskning om barnlitteraturens potential i UHU eftersom natursynen skulle kunna diskuteras och 
problematiseras i samband med läsning av litteratur.

4.5 Natursynernas ismer

Begreppet ekologi uppkom redan år 1866 i och med Darwins teori om naturligt urval. Ekologin 
utvecklades  under  åren i  olika  riktningar.  En av dessa  ekologiska  idéer  blev  i  detta  fallet  en 
ideologi – ekologism, och denna idé kan sägas ha utvecklats till en ny religion om hur människan 
ska ta ansvar för naturens balans (Sörlin, 1996).

Det finns flera sätt att se på naturen och ibland hamnar perspektiven i konflikt med varandra 
då de utgår ifrån olika perspektiv; människan, naturen eller människan i symbios med naturen. I 
dag pågår en debatt där antropocentriska, biocentriska och ekocentriska perspektiv och intressen 
står  emot  varandra  i  frågor  som berör  naturen  (Kronlid,  2005,  s.47ff).  I  denna  uppsats  har 
antropocentrism och ekocentrism varit aktuella i analysen för att studera vilka idéer som kommer 
till  uttryck  i  texten.  Detta  för  att  söka  mönster  för  natursyner  i  de  inriktningar  vi  valt– 
översvämning, torka och hetta, som finns i texterna för att se hur dessa är relevanta för UHU. 
Det blir då möjligt att diskutera natursyn och barnens syn på naturen i samband med läsningen.

4.5.1 Ekocentrism

Ekocentrismens kärna är att alla levande varelser och arter på jorden samt ekosystem, floder och 
berg  även  de  ingår  i  en  helhet  där  allt  har  ett  eget  värde.  Denna  brukar  kallas  den  starka 
ekocentrismen (Stenmark, 2000, s.103).

Ett exempel på en tolkning skulle kunna vara att människan bryter kol i kolgruvor som leder 
till  att  människan  förstör  den  naturliga  processen  som skulle  ha  gjort  att  kolet  blev  till  olja 
miljoner år senare. Om människan ändrar i naturliga kretslopp stör det en annan del av naturens 
system om jorden ses som en helhet. Inom ekocentrismen finns det även en svag inriktning där 
varje varelse och ekologiskt system på jorden har ett eget värde men att människan ändå har det 
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största individuella  värdet.  Praktiskt  sett skulle  detta kunna innebära att  människan får utrota 
kubmaneter då de är farliga för människan (Stenmark, 2000, s.115).

4.5.2 Antropocentrism

Enligt Nationalencyklopedin (2009) innebär ett antropocentriskt synsätt att det är människan som 
är central  i  kontexten.  Människan och naturen är  två vitt  skilda  ting och människan har det 
huvudsakliga  värdet  till  skillnad  från  det  ickemänskliga  som  endast  finns  till  för  att  tjäna 
människan (Eckersley, 1992, s.51). Ett exempel är att människan utrotar djur- och växtarter för 
att de mänskliga behoven sätts i främsta rummet. 

I  vår  västerländska  litteratur  framställs  oftast  naturen  ur  ett  antropocentriskt  perspektiv. 
Naturen ses som mindre värd och inte lika intressant. Ett tydligt retoriskt grepp som visar på 
denna relation är antropomorfiseringar. Det betyder att naturen ges mänskliga karaktärsdrag. För 
att  naturen  ska  kunna  bli  intressant  och beskrivbar  måste  den jämföras  med våra  mänskliga 
egenskaper och handlingar (Tenngart, 2008, s.155).

4.6 Analysverktyg

Det finns inte någon given och utvecklad mall för ideologikritiska analyser och detta betyder att 
forskaren  har  möjlighet  att  utveckla  ett  analysverktyg  som  är  anpassat  för  uppsatsens  syfte 
(Bergström & Boréus,  2005,  s.177).  Eftersom ingen given metod finns  för hur en ekokritisk 
analys  ska  genomföras  vill  vi  bidra  till  en  metodutveckling  där  en  kritisk  ideologianalys  kan 
användas i samband med ekokritiska analyser.

Ett analysverktyg används ”som styrinstrument för undersökningen:  var skall  jag leta efter 
vadå?” (Esaiasson m.fl, 2007, s.155).

För att en text ska kunna analyseras ideologikritiskt krävs det en undersökning av det verkliga 
livet för att sen kunna koppla samman det verkliga livet med texten. En ideologikritisk analys kan 
genomföras med flera olika slags verktyg (Bergström & Boréus, 2005, s.159). 

Ett sätt är att först läsa texten, och sedan påbörja analysen för att se vad som finns dolt under 
ytan. För att kunna se vad som finns dolt behöver vi ställa oss frågan ”vilken verklighet handlar 
texten  om?”,  det  sista  steget  i  analysen  görs  genom att  beskriva  kontexten.  Som författarna 
hävdar får en ideologi ingen innebörd om den inte relateras till  samhälleliga grupperingar och 
institutioner (Bergström & Boréus, 2005, s.167). I detta fall relateras texten till ekologismen. 
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5. Urval och avgränsningar

5.1 Urval

Den finska  författaren  och  konstnären  Tove  Jansson är  känd i  Sverige  för  sina  böcker  om 
Mumindalen. Janssons barnlitteratur valdes för analys eftersom hon även efter sin död är en av 
Sveriges  mest  lästa  författare.  Janssons  böcker  om  Mumindalen  har  kommit  att  bli  riktiga 
klassiker  inom svensk  barnlitteratur  och  är  också  världslitteratur.  Böckerna  har  översatts  till 
tjugoåtta  språk och dessutom dramatiserats  på  olika  vis  genom opera,  teater,  radio  och film 
(Kjersén  Edman,  2007,  s.106).  Även  om  det  är  över  60  år  sedan  den  första  boken  skrevs 
utkommer det ständigt nya upplagor av hennes böcker. Hon är också en av de få författare i 
Sverige som har mottagit H.C. Andersen-medaljen, barnlitteraturens Nobelpris (Westin, 2007, s. 
399).  Böckernas karaktärer är vida kända och dessa förekommer som leksaker och andra ting 
vilket gör att barn på förskolan känner igen dessa. Detta har också varit ett kriterium vid urvalet.

Ännu en anledning till varför Janssons böcker valdes var att hon tidigare har analyserats i flera 
andra sammanhang, bland annat av Boel Westin som har analyserat den idémässiga tematiken 
och  den  konstnärliga  tekniken  hos  Tove  Jansson  samt  Rönnerstrand  som  har  studerat 
psykoanalytiska perspektiv utifrån böckerna och dess teman (Rehall-Johansson, 2006, s.19f).

Tove  Janssons  böcker  om  mumintrollen  handlar  ofta  om  ett  yttre  hot,  bland  annat 
översvämningar,  hetta  och  torka  (Kjersén,  Edman,  2007,  s.106f).  Muminfamiljen  och  deras 
äventyr är något som lockar både barn som vuxna eftersom karaktärerna bjuder på ett inre lugn 
och trygghet, även om de utsätts för yttre hot (Jones, 1984, s.8).  

De båda fenomenen översvämningar och torka är något som passade detta sammanhang då 
de enligt IPCC (2007) är förekommande i den pågående klimatdebatten (IPCC, 2007).

5.2 Avgränsningar

En avgränsning att inte analysera bilderna har gjorts och detta för att intresset legat i att analysera 
texten och inte bilderna. Bilderna kan dock i flera fall  bidra till  att förstärka det som skrivs i 
texten. I ekokritiska sammanhang är emellertid inte bilderna utan istället texten av intresse.

Trots valet att titta på översvämningar och torka kommer denna uppsats inte att behandla 
frågor  som  rör  klimatförändringarna.  Istället  kommer  fokus  i  denna  uppsats  att  ligga  på 
natursynerna och ta översvämning, torka och hetta som utgångspunkt i analyserna.  

18



5.3 Presentation av Mumindalen

Muminfamiljen  består  av  den  äventyrslystna  Muminpappan,  den  trygga  och  lugna 
Muminmamman, och det nyfikna Mumintrollet.  I Muminvärlden förekommer det även andra 
karaktärer och några av dessa är Snorkfröken, Snorken, Snusmumriken, Sniff, lilla My, Mymlan 
och Morran. I denna uppsats är det av stort värde att analysera Muminfamiljen och de andra 
karaktärerna  i  böckerna  för  att  söka  idéer  och  yttringar  för  natursyner,  och  detta  för  att 
natursynen skulle kunna utvecklas under läsning av barnlitteratur.

Många av karaktärerna i Mumindalen är inte människor därför är det viktigt att poängtera att 
vi ändå analyserar karaktärerna som människor i relation till naturen. Karaktärerna i Mumindalen 
har mänskliga drag även om de inte är människor men kan ses som sådana eftersom de utför 
mänskliga sysslor. Beskrivningen av hur karaktärerna handlar i böckerna kan säga något om hur 
naturen exempelvis behandlas.

5.4 Forskningsetiska reflektioner 

Forskning har ett stort värde eftersom att den ger ny kunskap för individ och samhälle. Det ställs 
därför stora krav på forskningen (Gustavsson, 2005, s.14).

Denna uppsats baseras inte på humanforskning vilket innebär att inga försökspersoner ingår 
som kan orsakas skada.

Vid  tolkning  av  texter  och  citering  ur  barnlitteratur  och  övrig  litteratur  får  inte  resultat 
förvrängas och förskönas för att på det sättet försöka få stöd för våra teser, vilket betraktas som 
vilseledande och oredlighet (Gustavsson, 2005, s.16).

Betydelsen  av  resultaten  får  heller  inte  överskattas. Vi  kan  helt  enkelt  inte  dra  för  stora 
slutsatser av en uppsats som endast har två månader till förfogande (Gustavsson, 2005, s.36).

Om det skulle visa sig att vi inte får fram något intressant resultat bör detta ses som ett resultat 
i sig. Kanske talar det för något ännu mer uppseendeväckande, till exempel att barnlitteraturen 
inte kan användas i UHU.

Vid alla urval väljer forskaren samtidigt mer eller mindre indirekt vad denne letar efter vilket är 
problematiskt i det avseende att då ett urval görs bland flera författare och skulle kunna välja vad 
vi vill finna. Det sätt vi ställer frågor på påverkar vilka svar vi får. När vi nu har valt litteratur har 
vi alltså gjort ett urval som gagnar analysen. De urvalskriterier som görs måste således övervägas 
noga och redovisas i uppsatsen (SOU 1999:4, 1999, s.45).
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6. Analys av material

6.1 Översvämningar

(Ansvarig Jeanette Öhlund)

Tove Janssons böcker bidrar med olika skildringar av miljöer och väder.  Den miljö  som ska 
analyseras  i  denna  del  handlar  om översvämningar  och  tillhörande  regn(o)väder  och  vatten. 
Dessa miljöer framställs på olika vis och svängningar pågår i alla böcker, mellan fint väder och 
dåligt väder. Dessa miljöer gör att vi får följa karaktärernas äventyr där de ibland tvingas välja att 
sätta sina egna eller naturens intressen i främsta rummet. Det blir därför möjligt att undersöka 
vilka idéer om natursyner som uttrycks i böckerna med koppling till översvämning, vatten och 
regn. I analysen kommer antropocentriska och ekocentriska idéer att efterlysas. 

Översvämningar  har  förekommit  i  sju  av  de  sammanlagt  åtta  böckerna  om Mumindalen. 
Dessa är Småtrollen och den stora översvämningen, Kometen kommer, Trollkarlens hatt, Det osynliga barnet,  
Farlig midsommar, Sent i november och Pappan och havet. 

6.1.1  Natursyner

I boken Farlig midsommar hotas idyllen i Mumindalen av en katastrof, denna gång är det en vulkan 
som orsakar stora översvämningar i dalen.  Muminfamiljen såg havet komma med ett stort dån 
och med skummet högst upp på vägen som ett fräsande ljud. Allt vatten som forsar in i dalen 
leder till  att  muminfamiljen måste bege sig uppåt husets tak för att bli  räddade. Här (citat 1) 
framkommer att räddningen i form av att något stort halvcirkelformat kommer flytande, vilket 
visar sig vara en teater. Det beskrivs att huset gungade till något men stod kvar eftersom det var 
ett bra och stadigt hus, här syns det att människans verk är starkare än naturen. Huset blir trots 
det  översvämmat  med  vatten  och  familjen  tvingas  gå  upp  till  den  andra  våningen. 
Samhällsplanering och bostadsbyggande är viktigt i områden som kan drabbas av naturkatastrofer 
av dess olika slag och detta kan man se i citatet ovan. Det går även att läsa om mumintrollets 
mamma som vill att alla ska gå in i salongen, det verkar som att muminfamiljen inte räds vattnet 
som kommer. Det kan tolkas så att muminfamiljen är den starka och inte naturen i detta fall. Hon 
vill kanske också samla ihop familjen, kanske för att få kontroll över att ingen kommer till skada. 
En annan tolkning  kan vara  att  muminmamman inte  ville  visa  sin  egen rädsla  för  resten av 
familjen och främst för barnen för att de ska känna trygghet i en sådan situation som inte har gått 
att påverka. Ofta kan mänskligt beteende och bristande respekt göra att människan tycker att 
denne står mycket högre upp i rang är vad naturen gör, om människan har detta antropocentriska 
synsätt kan det utvecklas till att människan i många fall kan förlora mot naturen. Det kan tolkas 
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så att författaren menar att allt löser sig till slut, att muminfamiljen inte behöver vara rädda för 
den sakens skull, och därmed ge barnen en framtidstro om att det ska gå bra och inte skapa rädsla 
för de läsande barnen.

Citat 1, Det var då de hörde mullret. Det kom gående borta på havet, först som ett mumlande, sen 
som ett starkare och starkare dån. I den ljusa natten såg de nånting enormt stort höja sig över 
skogstopparna, nånting som bara växte och växte och hade en vit fräsande kant högst upp. Nu 
tror jag vi går in i salongen, sa mumintrollets mamma. […]De hade nätt och jämt fått svansarna 
över  tröskeln  när  flodvågen  fräste  fram genom Mumindalen  och  dränkte  allting  i  fullkomligt 
mörker. Huset gungade lite men tappade inte balansen, för det var ett mycket bra hus. Småningom 
började möblerna flyta omkring i salongen. Då gick familjen upp i övre våningen och satte sig att 
vänta  på  att  ovädret  skulle  gå  över.  Sånt  här  väder  har  det  inte  varit  sen  jag  var  ung,  sa 
muminpappan uppiggad och tände ett ljus. (Farlig midsommar, 2006, s19) 

”Att  vågorna  dunkade  mot  fönsterluckorna”  är  ett  exempel  på  att  naturen  beskrivs  med 
mänskliga drag (Citat 2). Detta citat är ett av flera (som beskrivs längre ner i texten) där det kan 
diskuteras om Janssons beskrivningar av att naturen har känslor och agerar likt en människa, är 
ett  så kallat  antropomorfiserat synsätt.  En tanke kan vara att  vågorna knackade på för att  få 
komma in i huset.

Citat  2,  Natten var  full  av  oro,  det  brakade  och  gnisslade  utanför  väggarna  och  tunga  vågor 
dunkade mot fönsterluckorna. (Farlig midsommar, 2006, s19)

Lilla My frågar nyfiket (citat 3) om jordens undergång nu är här när huset blev översvämmat, 
detta visar på att det är en allvarlig situation men att lilla My är osäker på hur pass allvarlig den 
egentligen är. Lilla My frågar sin familj och detta visar också på att det är viktigt för barn att de 
vet att de får fråga saker som handlar om sina rädslor. För att kunna hantera dessa rädslor är det 
viktigt att prata om dem.

Citat 3, Är det jordens undergång, frågade lilla My nyfiket? (Farlig midsommar, 2006, s19)

Här (Citat 4) är ett exempel på hur författaren använder sig av rädslan för att beskriva det hemska 
träsket. Beskrivningen av träsket är att luften är kall och tung och har ett svart vatten, vilket har 
en negativ klang. Att djuret sen inte vågar sig dit kan tolkas på flera olika sätt. Är det vattnet i sig 
som är farligt, eller är det själva miljön runt omkring med den tunga och kalla luften som gör att 
djuret inte vågar sig dit. Författaren visar att det är tillåtet att vara rädd, och att undvika farliga 
situationer genom att beskriva det barnet är rädd för och som går att påverka. I detta fall genom 
att inte gå till träsket.

Citat 4, Framför dem glimmade ett svart vatten och luften var tung och kall. Hu så hemskt sa det 
lilla djuret. Det är träsket. Dit vågar jag mig inte. (Småtrollen och den stora översvämningen, 2005, s14)

Karaktärerna har förskansat sig på vedbodens tak och funderar på de stora vågors uppkomst. 
Här (Citat 5) visar det på en förändring av sjögången sedan musfrun var liten, och att det inte 

21



skulle ha tillåtits, frågan är vem som bestämmer det, är det människan som inte skulle ha tillåtit 
detta eller är det naturen. Tolkningen av detta är återigen att naturen har en vilja och förmåga att 
fatta egna beslut angående olika fenomen som uppstår i böckernas värld. Det antyder också olika 
generationers ansvar för hur man ska kunna leva för att naturen ska må bra.  Näst sista raden i 
citatet ovan visar på en adaption där karaktärerna menar att om de bara förstår vad som händer 
så kan de anpassa sig till vattnet och då blir det naturligt och en del av livet.

Citat 5, Därute sken solen varmare och sjögången hade lugnat sig. Sällskapet på vedbodens tak 
kvicknade småningom till och började förarga sig över oordningen i naturen. Nånting sånt här 
hände aldrig på mammas tid, sa en musfru och kammade häftigt upp svansen. Det skulle aldrig ha 
tillåtits! Men tiderna är annorlunda nu förstås och ungdomen självsvåldig. […] Jag tror inte att det 
var ungdomen som gjorde den stora vågen. […] Men jag har funderat och funderat hela natten. 
Hur kan det bli en så stor våg utan att det blåser![…] Bara vi kunde förstå hur det gick till skulle 
den stora vågen verka alldeles naturlig. (Farlig midsommar, 2006, 27f) 

Muminpappan (Citat 5 ) ritade en karta över hur vågorna fungerade i Pappan och havet, och det är 
intressant då man kan tolka båda dessa citat (Citat 5-6 ) på samma sätt.

 Citat 6, Mest ritade han kartor över svarta gloet, uppifrån och i genomskärning, och förlorade sig i 
invecklade perspektiviska förklaringar och beräkningar. (Pappan och havet, 2006, s.122)

Pappan vill bemästra havet (Citaten 7-8), det finns en maktrelation mellan Muminpappan och 
havet. Om Muminpappan i detta fall förstår hur vattnet fungerar kan han också bestämma över 
havet. Det är Muminpappan (människan) mot naturen vilket visar på ett antropocentriskt synsätt. 
Här är det Muminpappan som är den centrala i  handlingen (kontexten),  han är den som ska 
komma underfund med hur havet fungerar. 

Citat 7, Du förstår, det är såna här saker som jag ska fundera ut och kanske göra en avhandling 
om. Allt som har med havet att göra, det riktiga stora havet. Jag måste komma underfund med 
havet. (Pappan och havet, 2006 s.119)

En spännande diskussion (citat 8)  inträffar mellan karaktärerna om det svarta gloet (sjön) som 
är havets gömställe. Kan havet försvinna och gömma sig? Tänker Muminpappan då någonsin på 
hur det går för det övriga växt- och djurriket om allt vatten tenderar att gömma sig. 

Citat 8, Plåtdunken var rostig och trasig, den hade antagligen aldrig innehållit något intressantare 
än terpentin eller olja. Men den var ett bevis. Svarta gloet var havets gömställe, en lönnlåda. […] 
Han trodde att bara han fick upp det skulle han förstå havet, allting skulle komma på plats. (Pappan  
och havet, 2006 s.120)

Det  finns  starka  beskrivningar  av  vädret  i  böckerna.  Citaten  från  böckerna  visar  även  stora 
skillnader i hur vädret ter sig under en och samma gång. I citaten går det att läsa både om den 
vackra solen som gick ner i frid och ro samtidigt som åskan mullrade och förde det ena oljudet 
efter  det  andra.  Och om dimman som var  mycket  vacker  trots  att  det  inte  regnade.  Det  är 
spännande att läsa om hur författaren skildrar dessa väderlekar tillsammans och i symbios med 
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varandra. Det kan liknas vid yin och yang- där olikheter trots allt kan dela och vara i symbios med 
varandra när de delar på himlen. 

Citat 9, En vind blåste upp och tjöt sorgligt i knutarna. De tittade ut och såg solen fridsamt sjunka 
i ett blankt sommarhav. […] Nu började det storma. Man hörde bränningar braka mot en avlägsen 
strand, regnet öste ner- men vädret var lika vackert utanför. Och nu kom åskan. Den mullrade 
sakta, den kom närmare, vita blixtrar fladdrade genom salongen och det ena braket efter det andra 
rullade fram över muminfamiljen. Solen gick ner i frid och ro. (Farlig midsommar, 2006,  s44)

Citat 10, Men det enda han hörde var det svaga suset av regn och rinnande vatten. (Sent i november, 
2004, s24)

Citat 11, Det regnade inte just nu men skogen var fylld av dimma och mycket vacker, den tätnade 
där kullarna sjönk mot mumindalen och undan för undan blev vattengölarna rännilar, fler och fler. 
(Sent i november, 2004, s31f)

De fyra olika citaten (9-12)visar på hur vattnet har en positiv betydelse för tillvaron trots att 
beskrivningarna visar på oväder som skulle kunna ha tolkats som obehagliga. Regnet beskrivs 
nedan i citatet och jag som läsare får en positiv känsla av regnet som har ett prasslande ljud. 
Ordet prassel för att beskriva regnet är ovanligt och ger därmed en mer lustfylld beskrivning av 
regnet. 

Citat  12,  Regnet  tog  i,  det  föll  och föll  över  den väntande hemulen och i  hela  dalen hördes 
ingenting annat än prasslet av fallande regn. (Sent i november, 2004, s.31)

I  böckerna  har det  framkommit  att  de  beskrivningar  som görs  ofta  beskriver  exempelvis  att 
vädret är vackert. Då har författaren redan bestämt vad som är vackert och vad som samtidigt är 
inte är vackert. 

I Janssons böcker beskriver hon ofta naturen som att den har känslor och att den påminner 
mycket om hur människan ser ut. Citaten nedan är exempel på dessa.
Här tolkas uttrycken ”åskvädret drog sina järnvägar runt himlen” och ”den kom krypande utifrån 
havet”  (Citat  13-14)  till  att  bli  antropomorfiserad  eftersom  dessa  är  uppbyggda  efter  hur 
människan fungerar kroppsligt och hur mänskligt byggda artefakter är konstruerade.

Citat  13,  Dånande drog åskvädret sina järnvagnar runt himlen,  och havet kastade i  raseri  sina 
största vågor mot den ensliga ön. (Pappan och havet, 2006, s.68)

Citat 14, Dimman hade smugit in över ön. Den kom krypande utifrån havet utan att nån märkte 
när den kom. (Pappan och havet, 2006,  s.123)

Ett antropocentriskt synsätt visar sig i citat 15 där ett knytt frågar om den stora vågen endast är 
där för att reta Misan. Knyttet tror att naturen är ett levande väsen och med vilja kan påverka 
eller ha ett samspel mellan karaktärerna.
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Citat 15, Är hela den stora vågen bara för att reta Misan? Frågade ett knytt imponerat. (Farlig  
midsommar, 2006, s29) 

Citat  16,  Långt  därifrån  vandrade  Snusmumriken.  Han gick  så  nära  de  fräsande  vågorna  han 
kunde, och när de nafsade efter hans kängor hoppade han undan och skrattade. Det var ganska 
retsamt för dem. (Pappan och havet, 2006, s.81)

Snusmumriken går nära havet men hoppade skrattande undan för vågorna. Han tycks vara glad 
och inte rädd för havet. Men någon tycker att det var retsamt för havet. Här går det att fundera 
kring  om  det  är  havet  som  kan  tycka  att  något  är  retsamt.  Författaren  visar  här  att  hon 
levandegjort havet till att ha egna känslor men också på ett lekfullt samspel mellan Snusmumriken 
och havet. 

Författaren beskriver (citat 17) om hur havet hade förändrat sitt ansiktsuttryck, hur kan det ha 
förändrats? Hur såg ansiktsuttrycket ut tidigare? Enligt den beskrivning som ges om hur det nu 
ser  ut  kan jag  endast  anta att  vädret  var  lugnt  och stillsamt utan höga vågor.  Att  havet  har 
beskrivits  med ett förändrat ansiktsuttryck visar här på en antropomorfiserad syn på naturen. 
Min  tolkning  av  detta  är  att  en  antropomorfiserad  syn  på  naturen,  där  den  beskrivs  med 
mänskliga drag gör att det blir ett antropocentriskt synsätt eftersom det antropocentriska handlar 
om att människan är den centrala i kontexten. Människan ger här naturen ett värde genom att ge 
den mänskliga drag.

Citat  17,  Havet  hade  förändrat  ansiktsuttryck.  Det  var  svartgrönt  nu och gick  med skum på 
topparna och grynnorna lyste gula som fosfor.  Högtidligt mullrande tågade åskvädret upp från 
söder.  Det spände sina svarta  segel över havet,  det växte halva himlen och blixtarna flämtade 
olycksbådande. (Trollkarlens hatt, 2001, s.66)

Havet är en något(n) som kan göra vänliga saker. Havet visar att det vill Muminfamiljen väl, vilket 
ger en känsla av trygghet. Denna beskrivning av havet gör att det känns som en rättighet att få ta 
båten och inte  att  man tar  någon annans egendom, det  blir  en moralisk  aspekt  väl  värd att 
diskuterar ytterligare i en barngrupp (Citat 18). Det är också en situation som skulle kunna tolkas 
som olycklig. Någon har förlorat sin båt, kanske har den drivit iväg eller någon har fallit överbord 
men det vill Muminpappan inte tala med barnen om.

Citat 18, De har hittat en båt! […] Vems är den? […] Ingens! Sa Muminpappan triumferande. Den 
har drivit in på vår strand. Det är en present av havet. ( Trollkarlens hatt, 2001, s.55)

Detta citat (Citat 19) visar på ett samspel mellan naturen och Mumintrollen. Tolkningen är att 
träden i detta fall förvarnar Mumintrollen om att det ska bli oväder eftersom träden suckade och 
skakade på sig.

Citat 19, Hon visslade sakta för sig själv och tänkte på att det såg ut att bli regn. Det gick en orolig 
vind genom träden som suckade och skakade på sig och vände alla sina blad aviga. Långa grå moln 
seglade  upp över  himlen.  Jag  hoppas  att  det  inte  blir  ett  översvämningsregn  nu  igen,  tänkte 
Mumintrollets mamma. (Kometen kommer, 2004, s.17)
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Muminmamman sitter  och täljer  på  en barkbåt  till  Mumintrollet(citat  20),  när  hon gör  detta 
verkar det som att hon tänker på en kommande storm trots att hon för tillfället tar det lugnt och 
leker med Mumintrollet. Hennes suckar kan bero på att hon kom att tänka på och relaterar den 
lilla barkbåten till det riktiga livet och de tidigare översvämningar familjen drabbats av. Luckan 
som Muminmamman täcker över med barkbiten är en flyktväg där hela familjen ska kunna fly 
om en storm uppkommer. Muminmamman verkar lycklig för att hon kommit på en så bra idé, 
luckan kan kännas som en trygghet i det allvarsamma som kan komma ske.

Citat  20,  Muminmamman hade  gjort  en mycket  liten lucka  av bark  och när  hon lade  på  den 
passade den precis i sitt hål och de tunna kanterna smög sig tätt mot däcket. Ifall det blir storm, sa  
hon för sig själv och suckade lyckligt. (Farlig midsommar, 2006,  s.7f)

Ett annat antropocentriskt synsätt i Janssons bok (citat 21) är detta som beskriver rädslan om att 
allt kommer gå på tok oavsett vad som görs. Relationen mellan invånarna och vattnet kan här 
tolkas med att de är rädda för vattnet, och att Mumininvånarna alltid har en oro inombords för 
flodvågor och stormar som kan komma att förstöra deras tillvaro i Mumindalen.

Citat 21, Tyfoner, kära Gafsa. Tromber, virvelvindar, taifuner, sandstormar… Flodvågor som tar 
med sig ens hus… Men allra mest talar jag om för mig själv fast jag vet att det inte är ett fint sätt.  
Jag vet att det kommer gå på tok. (Det osynliga barnet, 2001, s.46) 

Under analysens gång har både antropocentriska och ekocentriska idéer varit aktuella för de citat 
(1-21) som funnits. I min analys har jag dock inte hittat några ekocentriska idéer som behandlar 
något om översvämningar, vatten eller regn(o)väder som har varit mitt fokusområde. Däremot 
har  det  i  denna del  hittats  citat  som är  ekocentriska  men som behandlar  andra områden än 
översvämningar. 

25



6.2 Torka och hetta

(ansvarig Emilia Holmström)

Tove Janssons böcker om Mumindalen skildrar ofta en miljö och ett väder som är mycket varmt, 
många gånger på gränsen till olidlig för de som lever i och kring Mumindalen. Torkan och hettan 
gör även att karaktärerna ibland tvingas välja mellan att sätta sina egna eller andras intressen i 
främsta rummet. Det blir därför intressant att undersöka vilka idéer om natursyner som uttrycks i 
böckerna  med  koppling  till  torkan  och  hettan.  I  analysen  kommer  antropocentriska  och 
ekocentriska idéer att eftersökas.

Torka och hetta har inte förekommit i alla böcker, därför har de fyra av de sammanlagt åtta 
böckerna  om  Mumindalen  analyserats  som  tar  upp  detta  fenomen  återkommande;  Kometen  
kommer, Trollkarlens hatt, Muminpappans memoarer samt Pappan och havet.

6.2.1 Natursyner

Vädret är ofta mycket växlande i böckerna och det är karaktärerna mycket medvetna om. De 
pratar ofta om naturens oordning och att vädret aldrig verkar kunna bestämma sig.

Citat 22, Det är aldrig nån ordning i världen, tänkte Hemulen sorgset. Igår var det för hett och nu 
är det för vått (Trollkarlens hatt, 2001 s.94).

I boken  Kometen kommer   sinar bäckar, sjöar och hav ut till följd av hettan som den brinnande 
kometen orsakar och är på väg mot jorden. Mumintrollet och hans vänner möter då Hemulen 
som uttrycker sin oro inför det stundande faktumet.

Citat 23, Vad som bekymrar mig är att min fina bäck håller på att torka ut. Om det fortsätter så här 
kommer jag inte att kunna plaska med fötterna längre (Kometen kommer, 2006, s.72).

I detta citat (Citatet 23) visar Hemulen mycket tydligt sin relation till bäcken, en relation som ur 
hans  ögon  är  direkt  nödvändig  för  hans  välbefinnande.  Hemulens  reaktion  visar  på 
antropocentriska idéer då han ser sitt eget välbefinnande som det viktigaste och inte reflekterar 
över hur den uttorkade bäcken kommer att påverka exempelvis djurliv och vegetation. Hemulen 
benämner bäcken dessutom som  sin bäck och det uttrycker att han ser sig själv som ägare av 
naturen och ett maktförhållande tydliggörs. 

Jansson har i flera av böckerna beskrivit karaktärernas relation till fiskarna. I  Trollkarlens hatt  
uttrycker Snorkfröken flera gånger vad hon tycker om att fiska.

Citat 24, Måste vi fiska? frågade hans syster. Det händer aldrig nånting när man fiskar och det är så 
synd om de små gäddorna (Trollkarlens hatt, 2001, s.95).
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 Att hon tycker synd om fiskarna kan visa att hon ser dem på samma nivå eller liknande och 
därför inte vill göra dem illa. När vattnet försvinner i Kometen kommer försöker Snorkfröken rädda 
livet på fiskarna trots att de har bråttom att rädda sig själva från den stundande katastrofen. 

Citat 25, Nu låg den döda havsbotten framför dem. Det såg alldeles bedrövligt ut. Alla de vackra 
tångkronorna  som vaggat  i  genomskinligt  vatten  låg  platta  och  svarta  och  fiskarna  sprattlade 
yngkligt i  de få pottar som fanns kvar. Det luktade hemskt  illa.  Maneter och småfisk låg och 
kippade  efter  andan  överallt  och  Snorkfröken  sprang  hit  och  dit  och  släppte  ner  dem  i 
vattenhålorna.  Såja,  såja,  sa  hon.  Nu ska du strax få  det bra igen ...  Jag är hemskt ledsen,  sa 
Mumintrollet. Men jag tror inte vi hinner rädda allihop (Kometen kommer, 2006, s.104).

Snorkfröken visar här hur viktigt det är att hjälpa varandra och inte bara tänka på sig själv då alla 
varelser är lika mycket värda. Hon värdesätter fiskarnas och maneternas liv, känner empati och 
hjälper dem. När Mumintrollet påpekar att de inte har tid att rädda alla fiskar blir den än en gång 
hegemoniska  relationen  mellan  människa  och  fiskar  än  en  gång  mycket  tydlig  eftersom  att 
fiskarnas överlevnad är beroende av människans val att vilja hjälpa till eller inte. Snorkfröken får 
här på sätt och vis en nyckelroll för fiskarnas överlevnad och det är tack vare människan som 
fiskarna får chans att leva vidare. 

Tankarna om att det luktar illa och stinker där vattnet har försvunnit förekommer vid flera 
ställen i boken. Man kan fundera över vem som har bestämt att havsbotten luktar illa. Genom att 
beskriva det så har man också bestämt vad som med mänskliga värderingar inte luktar bra. 

Det förekommer (citat  24)  antropocentriska idéer å ena sidan då ett maktförhållande syns 
mellan  människa  och fisk.  Samtidigt  innehåller  det  å  andra  sidan även ekocentriska  idéer  då 
Snorkfröken vill att alla delar i jordens ekosystem ska vara intakta och värdesätter fiskarna som 
ligger och kippar efter andan.

Det är ett mycket apokalyptiskt scenario där jordens undergång målas upp och det tidigare 
mycket idylliska och pastorala livet vid vattnet nu är ett minne blott.

Citat 26, De stod bredvid varandra och bara stirrade. Där havet borde ha varit med sina mjuka blå 
vågor och gungande måsar fanns nu bara en gapande avgrund. Det ångade om den, det bubblade 
därnere och det luktade konstigt och fränt. Under dem stupade stranden neråt i gröna, slemmiga 
klyftor (Kometen kommer, 2006 s. 100).

Snusmumriken är till det yttre en av de mer människoliknande varelserna i Mumindalen. Han 
är i böckerna en mycket naturälskande karaktär som aldrig förstått ägandets glädje som han själv 
uttrycker det i flera av böckerna. Han beger sig ofta ut på långa vandringar och är den som i 
böckerna  lever  mest  i  symbios  med  naturen.  Därför  är  detta  citat  (citat  27)  slående  då  det 
kommer från Snusmumriken i samband med att havet försvinner. 

Citat 27, Det vackra havet! Alldeles borta! Ingen segling mer, ingen simning, inga stora gäddor! 
Inga väldiga stormar, inga genomskinliga isar! Månen kommer aldrig mer att kunna spegla sig! Och 
stranden är ingen strand längre, den är ingenting alls! (Kometen kommer, 2006, s.101) 
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Snusmumriken har i vanliga fall ett stort naturintresse men i detta avsnitt ser han främst sina egna 
intressen även om han tänker på månen som inte kommer att kunna spegla sig. Det blir samtidigt 
tydligt att gäddor är något som finns där för människan, såvida han menar att gäddorna är mat.

Att Snusmumriken verkar ha antropocentriska idéer blir tydligt då han säger att stranden inte 
är  någonting  alls  utan  vatten och har  alltså  längre  inte  något  värde.  En strand  är  vidare  ett 
mänskligt kulturellt betingat begrepp. Utan begreppet går det således inte att prata om stranden. 

När miljön förändras tappar den också sitt värde för Mumintrollet:

Citat 28, Småningom kom de fram till en sjö. Vattnet i den hade sjunkit till en grund pöl som 
luktade illa och i stränderna slokade sjögräset, grönt och slemmigt. Det var ingen trevlig badsjö 
längre (Kometen kommer, 2006, s.73).

Sjön var alltså tidigare något som fanns där för människan för att ge dem glädje vilket den nu inte 
längre kan. Det kan tolkas som att sjön inte har någon annan uppgift än att vara en trevlig badsjö. 
Att den nu benämns som ’ingen trevlig’ ger uttryck för att platsen är otrevlig och ogästvänlig ur 
en mänsklig synvinkel. Återigen kan frågan ställas vem som bestämt vad som är vackert eller inte 
och bra eller dåligt. Avslutningsvis framkommer det att inget liv kan finnas utan vatten (citat 27-
28). 

Hettan påverkar Sniff som får erfara vattnets värde, inte bara för honom själv. Han är ute för 
att leta efter vatten att laga mat med.

Citat 29, Sniff hittade inget soppvatten. Han vädrade sig fram till ett kärr men där låg bara lite 
gyttja kvar på botten och alla de stackars näckrosorna hade dött. Till slut gick han tillbaka med 
slokande öron och sa: Jag tror allt vatten i hela världen har tagit slut. Vad nu fiskarna ska säga om 
det. Nu finns det bara saft (Kometen kommer, 2006, s.80).

Sniff visar medlidande för fiskarna som inte längre har något vatten att simma i (citat 29) och 
funderar över vad fiskarna ska tycka om att allt vatten är borta, vilket i sig är intressant eftersom 
att fiskarna tilldelats mänskliga egenskaper som att kunna uttrycka sig genom tal. Att ge djur och 
växter mänskliga drag, det vill säga att antropomorfisera dessa, är som tidigare nämnts kopplat till 
antropocentriska idéer.

Frasen om de stackars näckrosorna som hade dött uttrycker att det finns en känsla av lidelse 
och sorg i dessa blommors död. På det sättet får författaren läsaren att känna att det är synd om 
blommorna vilket också kan skapa en empatikänsla.

Vattnet skildras som en källa till liv vilket tydliggör hur dödsdömt allt är utan vatten.

Citat 30, Han kikade ner i en rämna där vattnet ännu fanns kvar och myllrade av hemlighetsfullt liv 
(Kometen kommer, 2006, s.105).

I citat 31 berättas de om djuren som gömmer sig för hettan. Fåglarna beskrivs sitta och vänta på 
något, vad får läsaren inte veta. 
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Citat 31, Det var alldeles vindstilla och förfärligt hett fredagen den sjunde augusti.[…] Idag hade 
varenda kryp och minsta myra gömt sig så långt inne i jorden han kunde komma och fåglarna satt 
stilla i träden och väntade (Kometen kommer, 2006, s.127).

Kometen kommer skildrar som tidigare skrivits, tydligt apokalypsen. Även om jordens undergång 
inte är orsakad av människan i denna bok bidrar katastrofen ändå till att karaktärerna i boken 
börjar värdesätta naturen och Mumindalen vilket läsaren också får erfara genom texten. Även om 
det inte direkt visar på någon direkt antropocentrisk eller ekocentrisk natursyn kan det tolkas som 
att Mumintrollet ändå ser ett värde i eller ger naturen värde för sin egen skull (citat 32). Det är 
som om han plötsligt inser hur bra han har haft det.

Citat 32, Mumintrollet betraktade det dystra landskapet och tänkte på hur rädd jorden måste vara 
när  den såg det lysande eldklotet  närma sig.  Han tänkte på hur  förfärligt  mycket han älskade 
allting, skogen och havet, regnet och vinden, solskenet och gräset och mossan och hur omöjligt 
det vore att leva utan alltsammans (Kometen kommer, 2006, s.113).

Återigen tilldelas icke-mänskliga ting såsom jorden känslor, i detta fall rädsla. Detta skulle kunna 
ge empati för jorden som en levande varelse. 

Janssons bok  Trollkarlens hatt skildrar som många andra av hennes texter den torra miljön i 
Mumindalen och än en gång är vattnet på väg att ta slut.

Citat  33, Det var nångång i slutet av juli och väldigt hett i Mumindalen. Inte ens flugorna orkade 
surra. Träden verkade trötta och dammiga, floden sinade och flöt smal och brun genom slokande 
ängar. Vattnet dög inte längre att göra saft av i Trollkarlens hatt. [...] Dag efter dag sken solen rakt 
ner i dalen som låg gömd mellan kullarna. Alla småkryp kravlade in i sina svala jordgångar och 
fåglarna teg. Men mumintrollets vänner blev nervösa av värmen och gick omkring och grälade 
med varandra. Mamma sa mumintrollet, hitta på nånting åt oss att göra! vi bara grälar och det är så 
hett! Ja, kära barn, sa Muminmamman. Jag har märkt det (Trollkarlens hatt, 2001 s.88).

Värmen får invånarna och krypen i dalen att söka skugga samtidigt  som växter verkar trötta, 
slokar och dör. Att fåglarna tiger skulle kunna tyda på att de inte har något (glatt) att sjunga för. 
Detta kan sättas i kontrast till citatet nedan då fåglarna beter sig på ett helt annat sätt. Denna 
skildring handlar om Muminpappan och när han som liten rymmer från barnhemmet ut i den 
främmande skogen.

Citat 34, När jag vaknade såg jag rätt upp i en ny, alldeles grön värld. Förklarligt nog blev jag 
mycket förvånad, jag hade aldrig förr sett ett träd. De var hisnande höga, raka som spjut bar de 
upp sitt gröna tak. Lövverket gungade lätt och lysande i solskenet och fåglarna störtade hit och dit, 
skrikande av förtjusning. [...]Vi har inte tid! Vi leker skrek fåglarna och kastade sig huvudstupa 
genom lövverket (Muminpappans memoarer, 2006, s.25).

I citat 34 beskrivs inte en olidlig hetta och här talas det inte om knastrigt brunt sönderbränt gräs, 
slokande växter och sinande bäckar. Istället leker fåglarna skrikande i träden. Här kan det läsas in 
att  fåglarna  vid  obeskrivlig  hetta  har  svårt  att  ha  roligt  (citat  33)  men  att  de  vid  mildare 
temperaturer leker glatt (citat 34)

På samma sätt vill jag här nedan (citat 35) visa på hur värmen påverkar livet i dalen.
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Citat  35, Kan ni inte flytta till grottan ett par dar? Det är svalare och ni kan ligga i sjön och lugna 
ner er hela dagen om ni vill (Trollkarlens hatt, 2001, s.88.

Boken Pappan och havet skildrar också den mycket varma och torra Mumindalen, som återigen 
har högsommar.  

Citat 36, Pappan tassade omkring på måfå i sin trädgård och efter honom rasslade hans svans 
melankoliskt över den torra marken. Hettan låg och jäste härinne i dalen, allting var orörligt och 
tyst och lite dammigt. Det var månaden för stora skogseldar och stor försiktighet.” [...] Han hade 
beskrivit den brinnande dalen, dånet, de glödande stammarna, elden som kryper under mossan. 
Lysande pelare av eld som kastar sig uppåt mot natthimlen. Vågor av eld som brusar fram över 
dalens sidor och vidare nedåt mot havet (Pappan och havet, 2006, s.7f).

Hettan som uttrycks jäsa i Mumindalen ger en nästan tryckande känsla för läsaren. Eftersom allt 
är så orörligt och tyst väcks funderingar på vart allt liv har tagit vägen. Dammet skulle kunna vara 
en följd av att det inte har regnat på länge och det är förödande för livet i dalen. Muminpappan 
ser ett hot i det torra landskapet eftersom att torkan skulle kunna leda till en skogsbrand.

När Muminpappan går upp på verandan fastnar han i det klibbiga golvet med tassarna och 
svansen eftersom att lacken börjar lösas upp av hettan. En tanke växer inom honom och han 
börjar längta bort.

Citat 37, Det är för hett. Jag skulle vilja fara ut och segla. Segla rakt ut, längst ut (Pappan och havet, 
2006, s.8). 

Varje kväll  tittar Muminpappan på världen genom sin svala blå glaskula i skogen vilket skulle 
kunna tyda på att han drömmer om att få komma till en svalare värld.

Citat 38, Kulan var alltid sval. Den blåa färgen var djupare och klarare än havet och den målade 
om hela världen så att den blev kylig och avlägsen och främmande. I världens centrum såg han sig 
själv, sin egen stora nos, och runt omkring den speglade sig ett förvandlat och drömlikt landskap 
(Pappan och havet, 2006, s.12).

Vad som är intressant är att beskrivningen gör att det låter som om han är i världens centrum, 
alltså i en maktposition, när han ser sig själv i den svala världen. Kanske ger det uttryck för att 
han i den varma Mumindalen känner sig maktlös mot värmen men i glaskulans kyliga värld kan 
vara den som bestämmer.

Den olidliga hettan blir till slut för jobbig för Muminfamiljen och efter ett tag beslutar de sig 
för att flytta till en ö som ska bli deras nya hem. Denna ö är till skillnad från Mumindalen blåsig, 
karg och allt vad Mumindalen inte är.

Under analysens gång har både ekocentriska idéer och antropocentriska idéer varit aktuella. 
Sammanfattningsvis förekommer de ekocentriska idéerna sällan i samband med att det är torrt 
och hett (som ses i citat 22-38) men förekommer dock i andra sammanhang.
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6.3 Gemensam slutanalys

Det  finns  citat  som  visar  på  ekocentriska  idéer  men  som  inte  kan  kopplas  till  analysernas 
fokusområde och ett  exempel  på  detta  är  i  boken  Muminpappans  memoarer där  Muminpappan 
planerar var han ska bygga sitt hus (citat 39).

Citat 39, Om jag nu verkligen hade byggt huset på dendär vackra lilla ängen med alla sina blommor 
så hade ju hela ängen blivit förstörd, inte sant? Huset borde ha byggts bredvid ängen och bredvid 
ängen fanns det inte plats att bygga, ni förstår (Muminpappans memoarer, 2006, s.31).

Till  skillnad från tidigare citat där antropocentriska idéer har varit  aktuella  är detta ett typiskt 
exempel  på  när  någon av karaktärerna  visar  upp en ekocentrisk  syn.  Muminpappan vill  inte 
förstöra  naturens  estetik  eftersom naturen  och människan  lever  på  samma premisser  och  är 
därför lika mycket värda. Genom att inte bygga på ängen respekterar han naturen som den är. 
Om man fortsätter läsa böckerna om Mumintrollen så visar det sig att Muminpappan trots allt 
bygger  huset  på  ängen.  Även  om han först  tänker  ekocentriskt  så  ger  han  till  slut  vika  för 
antropocentriska idéer då ha går emot sin första tanke.
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7. Diskussion

Syftet med denna uppsats har varit att öka förståelsen för hur barnlitteratur kan användas inom 
UHU. I detta avsnitt diskuteras metodvalet. Dessutom besvaras och diskuteras de frågeställningar 
som ställts utifrån de genomförda analyserna.

7.1 Diskussion av metodval

Denna studie har tagit avstamp i den kvalitativa textanalysen. När vi har läst texterna har yttringar 
för natursyner eftersökts som kan kopplas till antropocentrism och ekocentrism. Den ideologi 
som kan relateras till dessa är i denna studie ekologismen.

Med  ekokritikens  hjälp  kan  litteratur,  som  vi  tidigare  nämnt,  studeras  ur  ett  natur-  och 
miljöperspektiv.  Ekokritiken  eftersöker  enligt  Glotfelty  (1996,  s.xviii)  relationen  mellan 
litteraturen och den fysiska omgivningen.  Vi vill  tydliggöra ideologikritikens nära koppling till 
ekokritiken då ideologikritiken också söker relationen mellan texten och den sociala kontexten. 
Idéer och ideologiska yttringar i texten kan säga mycket om vilken syn som finns på naturen. Med 
vår studie hävdar vi att vi bidragit till metodutvecklingen då vi menar att kritisk ideologianalys 
mycket  väl  kan  användas  i  samband  med  ekokritiska  analyser  för  att  synliggöra  idéer  och 
ideologier i litterära texter som gestaltar naturen.

7.2 Vilka natursyner och idéer kan antydas i böckerna?

I  Janssons  böcker  om Mumindalen  har  vi  funnit  många  antropocentriska  idéer  som belyser 
människans centrala roll i kontexten. Under analysernas gång har dock mycket få ekocentriska 
idéer hittats under de inriktningar som tidigare hade valts. Däremot fanns det inslag i böckerna 
med ekocentrisk inriktning som handlade om andra områden än just översvämning, torka och 
hetta. Anledningen till att få ekocentriska idéer hittats inom de inriktningar som valts kan ha att 
göra  med  att  författaren  själv  enligt  våra  uppfattningar  kan  ha  en  viss  syn  på  naturen  (en 
antropocentrisk syn) som därför speglar sig i  hennes böcker. Detta kan vi se i  de texter som 
analyserats.  Exempelvis  när  Muminpappan  (citat  7  och  8)  vill  bemästra  havet  genom  att 
bestämma  över  det.  Även  där  fiskarna  (citat  25)  inte  kan  överleva  utan  Snorkfrökens 
(människans) inverkan kan vi se antropocentriska idéer. 

Snusmumriken ser sina egna intressen först när det väl krisar vilket tyder på antropocentriska 
idéer. Det hade varit mer naturligt för honom att undra hur växterna och djuren skulle klara sig 
utan vatten om man ser till hans naturintresse som han i vanliga fall har. Denna vinkling visar på 
att karaktären blir extra antropocentriska när han måste välja mellan att rädda sig själv eller någon 
annan. Hemulen som inte kan plaska med sina fötter i sin fina bäck (citat 23) ger uttryck för en 
ägande position över bäcken. Människan är i detta fall den som bestämmer över naturen. Ett 
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annat exempel är när Muminmamman (citat 1) och hennes familj  drabbas av översvämningen 
och  trotsar  vattnets  styrka  för  att  de  trots  allt  är  starkare  än  naturen,  vilket  speglar   en 
antropocentrisk idé. Här blir det enligt vår tolkning tydligt att karaktärerna (människan) i flera 
sammanhang inte lever i symbios med naturen. 

Boel  Westin  (2007)  hävdar  dock  att  Mumindalens  invånare  lever  i  symbios  med naturen 
(Westin, 2007, s.180) vilket vi inte kan hålla med om. Vi tycker det är intressant att karaktärerna 
för att leva i symbios även måste se naturen med mänskliga egenskaper. Naturen beskrivs ofta 
som antropormorfiserad, vilket  enligt Tenngart (2008) betyder att naturen är besjälad och ges 
mänskliga  karaktärsdrag.  Naturen  blir  intressant,  begriplig  och  beskrivbar  först  när  den  får 
mänskliga  egenskaper.  Författaren  menar  att  detta  sätt  att  beskriva  naturen  är  typiskt 
antropocentriskt då läsaren för att förstå naturen måste se den som mänsklig (Tenngart, 2008, 
s.155). Exempel på detta är när dimman smyger sig på utan att någon märker det (citat 14) och 
när havet förändrar sitt ansiktsuttryck (citat 17). Dessutom kan vi se att fiskarna kan uttrycka sina 
känslor genom tal (citat 29) och att jorden känner rädsla inför den kommande kometen (citat 32). 
I Janssons böcker förekommer det ofta att träden suckar och vänder sina blad aviga inför det 
kommande regnet eller att buskar och andra växter har känslor.

Sammanfattningsvis  är  det  tydligt  att  det  i  böckerna  finns  ett  vi  och  dom-tänkande,  en 
dikotomi,  mellan människa och natur som vars poler  enligt  oss närmar sig genom de många 
antropomorfiseringarna.

7.3 Hur gestaltas översvämningar, torka och hetta och hur påverkar det karaktärerna? 

Naturen i böckerna presenteras som både lugn och fridfull samtidigt som den vid andra tillfällen 
är vild och farlig. Naturen visar sig i olika vädersituationer i Janssons böcker och alla årstider 
presenteras i dem. Vi har kunnat läsa om både vinterns och sommarens olika växlande väder som 
beskrivs som föränderligt (citat 22 och 9). Skildringarna har ofta behandlat växlande väder och 
Hemulen (citat 22) i detta fall tycker att det växlande vädret inte är optimalt. Solen och regnet 
turas om på himlen, likt yin och yang (citat 9), i symbios med varandra.

Karaktärerna anpassar sig väl efter vädret, och är i allmänhet beroende av det. I många av de 
texter som vi har analyserat har vi sett att Muminfamiljen hela tiden hittar nya möjligheter och 
uppfinningar för att överleva de katastrofer som visar sig. Vad som blir tydligt är att karaktärerna 
är bättre på att anpassa sig till översvämningarna än till torkan och hettan. I Pappan och havet flyttar 
familjen till och med bort från den varma Mumindalen då pappan längtar till en svalare värld. 
Många nya  frågor  uppkommer i  böckerna  och något  karaktärerna  ofta  funderar  över  är  hur 
vattnet och vädret fungerar och detta för att försöka förstå dessa fenomen (citat 5 och citat 22). 
Karaktärerna menar att om de bara förstår vad som händer, så blir  det naturligt. Ett citat där 
havet beskrivs som en person som gör vänliga saker är intressant att fundera kring, då det i andra 
böcker oftast visar havet från en annan sida – den elaka. I jämförelsen mellan dessa två blir det 
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stora  skillnader,  där  havet  är  vänligt  ger  det  en  trygghet  för  karaktärerna  medan  havet  i 
exempelvis Pappan och havet är något karaktärerna har en rädsla för.

Mumindalen presenterar ändå en känsla av att allt kommer gå bra och muminfamiljen känns 
som en trygg hamn. I Mumindalen upplevs ofta situationen som harmonisk, magisk och något 
övernaturlig.

7.4 Hur kan barnlitteratur användas inom UHU?

Berättartekniken  i  Tove Janssons  böcker  visar  att  det  finns  metoder  att  beskriva  katastrofala 
händelser för barn. Såväl översvämningar, vatten samt hetta och torka beskrivs på ett allvarligt 
sätt men utan att de verkar allt för skrämmande enligt vår mening. Samtidigt behandlas också 
rädsla. Böckerna tar upp flera exempel på rädsla för olika saker eller situationer.  Det är dock 
viktigt att inte skrämma barnen samtidigt som man faktiskt påvisar vad som kan hända beroende 
på vilka beslut som tas. Samtidigt som det är bra att visa på att rädslor kan vara bra, så måste 
pedagogen även visa på vad som kan hända om rädslan byts ut mot oförsiktighet, att barnet blir 
mindre rädd inför diverse saker, exempel på detta kan vara eldsvådor eller att gå till farliga platser 
ensam. 

Ett dilemma som vi upptäckt är att det kan vara svårt att undervisa om UHU i förskolan 
eftersom det lätt  kan bli  att  pedagogen skrämmer barnen.  Pramling har även visat på detta i 
Nordins (2009) artikel ”Låt förskolebarnen påverka vuxna”. Där menar Pramling att ”det kan vara en 
svår balansgång att göra barn medvetna utan att skrämma dem eller lasta dem för katastrofer som 
vuxna har orsakat.” (Nordin, 2009, s.1). 

Janssons böcker som beskrivs skulle kunna vara relevanta i samband med diskussioner om 
naturen och synen på naturen. Naturen är skildrad på ett sätt som gör den vacker och därför kan 
detta väcka intresse hos barnet.  Hela berättelsen om Hemulen som älskade tystnad är väldigt 
ekocentrisk och handlar om hur vacker naturen är när den får vara som den vill.  (Det osynliga  
barnet, 2001)

Vidare menar vi att de antropomorfiseringar som skildras frekvent i Janssons böcker skulle 
kunna göra det lättare i förskolan att prata om relationen mellan natur och människa. Pramling 
(1993)  menar  att  barn  ofta  betraktar  sagans  karaktärer  och  relaterar  innehållet  till  mänskliga 
företeelser, exempel på detta är hon ser att barn ser träd med mänskliga egenskaper (Pramling, 
1993, s.74). Detta kopplar vi till att många barn har ett antropomorfiserat synsätt på naturen. Vi 
tolkar att Tenngart (2008) menar att antropomorfiseringar är negativa. Detta kan dock enligt oss 
tolkas positivt om det ses i en barnkontext eftersom barn lättare förstår naturen då känslorna 
ligger närmare dem själva.

Slutligen  bör  vi  poängtera  att  det  är  pedagogen  som  aktivt  och  medvetet  måste  koppla 
böckerna  till  UHU och  denne  har  dessutom ett  ansvar  att  lyfta  diskussionen  om naturen  i 
litteraturen. På så sätt kan böckerna exempelvis användas inom ett tema om hållbar utveckling.
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7.5 Slutsats

Denna studie har visat hur tydligt Tove Jansson beskriver naturkatastrofer och de känslor som 
kan  uppkomma  vid  exempelvis  översvämningar,  hetta  och  torka.  Våra  resultat  visar  att 
människan och naturen inte lever i symbios med varandra i böckerna om Mumindalen, och detta 
skulle  kunna  bidra  till  disukussion  med  barn  om  natursyner.   Böckerna  beskriver  i  större 
omfattning en antropocentrisk syn än en ekocentrisk syn på naturen. Det finns utrymme för att 
diskutera  människans  relation  till  naturen  och  synen  på  naturen  i  relation  till  läsningen  av 
böckerna.  Vi  utgår  från  att  läsning  av  barnlitteratur  har  fostrande  egenskaper,  och  även 
miljöfostrande,  och det  finns således stor potential  för användning av Janssons böcker inom 
ramen för UHU i förskolan. Detta eftersom att det kan bidra till att öka förståelsen för natur och 
miljö.

7.6 UHU i framtiden?

Hållbar  utveckling  handlar  inte  bara  om  miljöfrågor  och  därför  har  regeringen  beslutat  att 
Skolverket ska komma med ett förslag på en revidering av läroplanen så att bland annat frågor 
som rör livsstil, konsumtion, resursutnyttjande, hållbar teknik, jämställdhet och solidaritet blir en 
del  av  förskolans  pedagogiska  arbete.  I  anvisningarna  till  den  planerade,  nya  läroplanen  för 
förskolan står det att ”[f]örskolan ska främja barns utveckling och lärande genom att ge varje 
barn rika tillfällen att [...] utveckla en förståelse för naturens olika kretslopp och hur människans 
livsstil, natur och samhälle är relaterade till varandra”. (Skolverket, 2009, s.20)
Vad ger då detta för relevans för oss? Jo, att till exempel rika tillfällen kan vara att uppleva natur 
med sagans hjälp och att på detta sätt uppleva hur samhälle och natur är relaterade till varandra.

7.7 Förslag till fortsatta studier

I denna undersökning har det framkommit hur lite forskning det finns som kopplar barnlitteratur 
till  UHU.  Därför bör ytterligare forskning göras inom området och gärna med fokus på hur 
litteratur  kan  användas  och  idag  används  inom  förskolan   och  skolan.  Dessutom  bör  det 
undersökas mer noggrant hur barn upplever och påverkas av litteratur och detta skulle kunna 
göras med hjälp av undersökningar i fokusgrupper. Mer forskning om natursyner i förskolan och 
skolan är av behov, till exempel att jämföra olika författares böcker och hur dessa uppfattas av 
barn och elever. Dessutom efterlyser vi forskning om antropomorfiseringar i barnböcker och hur 
de uppfattas av barn. Ett annat förslag skulle kunna vara att inom ramen för UHU undersöka 
livsstilsfrågor  och  konsumtionsvanor  med  barn  i  förskolan  och  vad  förskolan  sänder  ut  för 
budskap om dessa frågor. 
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Under analysernas gång har vi funnit många vinklingar i Janssons böcker som kan kopplas till 
de ekologiska, ekonomiska och sociala dimensionerna, vilket gör att en analys på varje enskild 
bok skulle kunna ge många intressanta frågor och svar.
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