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Abstract 

Syftet med uppsatsen är att analysera naturskildringarna i Emil i Lönneberga och Alla vi 

barn i Bullerbyn utifrån ett ekokritiskt perspektiv för att på så sätt se hur natursynen i 

böckerna påverkar landbygdsidyllen. Det ekokritiska perspektivet innebär att man jämför 

relationerna mellan det mänskliga och det icke mänskliga i litterära verk.  

En textanalys av texterna har gjorts för att få fram de små nyanserna i 

naturbeskrivningarna för att på så sätt kunna få svar på frågeställningarna. Trots att 

böckerna innehåller en hel del bilder har fokus legat på själva texten. 

Analysen av texterna visar på en uppmålad bild av en idyll som ständigt 

hotas av vädrets makter, den vilda naturen eller människan själv. De vuxna personerna i 

böckerna har en antropocentrisk syn på naturen där den finns till för att tjäna människan, 

medan barnen oftast lever i symbios med naturen och likställer djur och människor. 

Även om det inte var författarens intentioner att skriva en naturessä, lever 

båda böckerna ändå upp till många av kriterierna för att få tillhöra den genren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Innehållsförteckning  
 

1. Inledning    1 

1.1 Syfte och frågeställningar  2 

1.2 Material    2  

1.2.1 Avgränsning    3 

1.2.2 Uppsatsens disposition  3 

1.3 Forskningsöversikt   4 

2. Teori och metod   7 

2.1 Ekokritik    7 

2.1.1 Naturessän   9 

2.1.2 Antropocentrism   9 

2.2 Metod    10 

3. Analys    11 

3.1 Naturgestaltning/skildring  11 

3.2 Förhållandet mellan människa & natur/djur 16 

3.3 Vilken natursyn förmedlas?  21 

4. Slutdiskussion   23 

5. Sammanfattning   27 

6. Källförteckning   28 

6.1 Primära källor   28 

6.2 Sekundära källor   28 

 



1 

 

1. Inledning 

 
I Bullerbyn finns det tre gårdar, Norrgården, Mellan- gården och 

Sörgården. Där bor sex barn, Lisa och Lasse och Bosse och Britta och 

Anna och Olle. De leker och leker, och för det mesta är det roligt. Det är 

härligt att sova på höskullen, att klä ut sig och att gå i skolan - särskilt 

roligt är det på vägen dit och på vägen hem! Men när Olle får en egen 

hund då är det både märkvärdigt och roligt.
1
 

 

Detta är bilden som målas upp av Bullerbyn och den uppväxt som de sex barnen i Astrid 

Lindgrens Alla vi barn i Bullerbyn (1947) får på landsbygden i Småland. Många barn som 

vuxit upp under senare hälften av 1900-talet har haft denna scen som riktmärke för en 

idyllisk barndom och Astrid Lindgren var en mästarinna på att skapa dessa idylliska 

miniatyrvärldar i sina verk. En värld att bara få vara barn i, där inget ont och inga måsten 

finns. 

Dock lurar ibland faror i kulisserna som hotar denna idyll så som oväder eller 

exploatering av landsbygden. Med miljödebatten, som vuxit fram under samma tidsperiod, 

vilken grundar sig på västvärldens överkonsumtion av naturens resurser, har även nya 

teorier inom litteraturvetenskapen vuxit fram. Litterturen anses ha möjlighet att påverka 

världen och dess syn på naturen, vilket lett till att ekokritiken som tankesätt vuxit fram. 

Genom att analysera vilka attityder till naturen som återfinns i litteraturen, kan man enligt 

detta tankesätt förhoppningsvis ge människor ett mer hållbart förhållningssätt gentemot 

naturen.  

 

  

                                                 
1
 Adlibris produktbeskrivning av Alla vi barn i Bullerbyn: 

http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9129657547. 

http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9129657547
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1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Astrid Lindgren är en av de mest folkkära svenska författarna genom tiderna och var en 

mästarinna på att beskriva lycklig barndom i en landsbygdsidyll. Detta har gjort att 

Lönneberga, Bullerbyn och Saltkråkan blivit några av de mest populära fiktiva världarna.
2
  

Syftet med denna uppsats är att analysera naturskildringarna i två av Astrid Lindgrens verk 

utifrån ett ekokritiskt perspektiv för att se hur detta hotar landsbyggdsidyllen. Jag vill även 

undersöka vilken natursyn som förmedlas i böckerna för att på så vis se hur förhållandet 

mellan människa och natur gestaltas. Böckerna som används är Emil i Lönneberga
3
 och 

Alla vi barn i Bullerbyn.
4
 

 

Frågeställningarna som analysen utgår ifrån med några exempel är: 

 Hur skildras naturen i Emil i Lönneberga och i Alla vi barn i Bullerbyn? 

 Hur gestaltas förhållandet mellan människa och natur/djur i böckerna? 

 Vilken natursyn förmedlas? Skiljer sig barnens natursyn från de vuxnas? 

 

1.2 Material 

Astrid Lindgren är en av de mest älskade svenska barnboksförfattarna genom tiderna och 

hennes böcker är fortfarande några av de mest lånade böckerna på svenska bibliotek.
5
 År 

1947 publicerades första boken om barnen i Bullerbyn, Alla vi barn i Bullerbyn, som 

handlar om de sex barnen Lasse, Bosse, Olle, Britta, Anna och Lisa. Barnen bor med sina 

familjer i tre gårdar som ligger precis intill varandra, Norrgården, Sörgården och 

Mellangården. Genom hela boken berättar Lisa om hur livet på landet är, om hur de leker 

med varandra och om hur de går till och från skolan. Sedan första boken om Bullerbyn 

kom ut har det publicerats ytterligare två böcker i serien samt tre bilderböcker. I denna 

uppsats kommer dock bara den första boken att användas för analys. 

                                                 
2
 Janson, Malin: Bio för barnens bästa: svensk barnfilm som fostran och fritidsnöje under 60 år. Stockholm, 

2007. S. 60. 
3
Lindgren, Astrid: Emil i Lönneberga, 2002. 

4
 Lindgren, Astrid: Alla vi barn i Bullerbyn, 1967. 

5
 Nationalencyklopedin: ”Sveriges mest lånade författare” (2013-05-12). 
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Den första boken om Emil publicerades 1963 och hette Emil i Lönneberga. 

Den handlar om en pojke i 5-årsåldern som bor med sin familj på gården Katthult, på den 

småländska landsbygden. Även i denna bok får läsaren följa hur livet på landet ter sig. 

Emil är berömd i hela socknen för de hyss som han hittar på, och för att hans mamma ska 

minnas alla antecknar hon dem varje kväll i sin dagbok. Det är genom dessa 

dagboksanteckningar som läsaren sedan får följa berättelsen om Emil och hans familj.  

I serien om Emil har det kommit ut ytterligare två böcker samt sju bilderböcker. 

Liksom serien om barnen i Bullerbyn har jag även här valt att bara använda mig av den 

första boken om Emil i Lönneberga. 

Upplagorna som används i uppsatsen är inte originalutgåvor utan senare tryckta 

upplagor. Dock har texten i böckerna inte omarbetats sedan originalet utan enbart 

omslagen är förnyade. Eftersom jag i denna uppsats enbart analyserar texten i böckerna 

anser inte jag att resultatet påverkats av att senare upplagor använts.  

 

1.2.1 Avgränsning 

Astrid Lindgren var en produktiv berättare med ett omfattande författarskap. Under sin 

livstid hann hon publicera nästan 40 böcker, bilderböcker och teaterpjäser under åren 1944 

– 1993. Att analysera alla hennes verk hade naturligtvis inte varit möjligt för en c-uppsats. 

Därför valdes de två verk ut som bäst passade in under beskrivningen ”idyllisk barndom på 

landsbygden”. Valet föll på Emil i Lönneberga och Alla vi barn i Bullerbyn. Dessa böcker 

innehåller förutom text även en del bilder som illustrerar omgivningarna kring 

berättelserna i böckerna. Då syftet med uppsatsen är att göra en ekokritisk analys av 

naturskildringarna, har jag valt att inte lägga något fokus på bilderna utan enbart 

koncentrerat mig på texten. 

 

1.2.2 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen har jag disponerat enligt följande: I kapitel 1 beskriver jag anledningen till 

varför jag ville göra undersökningen från början och syftet med den. Jag visar på vilka 

frågeställningar jag haft med mig vid analysen av texterna, vilket material jag använt samt 
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hur jag valt att avgränsa min uppsats. Jag tar även upp tidigare forskning som gjorts inom 

ämnet och som jag jämfört mina resultat med. Därefter följer kapitel 2 där jag redogör för 

de teorier och begrepp som jag baserar min uppsats på samt vilken metod jag valt att 

använda mig av för att få fram bästa resultatet. Mina resultat återfinns sedan i kapitel 3 där 

jag har valt att dela in analysen i tre delar efter mina underkategorier för att lättare ställa 

böckerna mot varandra och för att få en bättre överskådlighet.  

Den första delen behandlar naturgestaltningen som jag möter i böckerna och den andra 

delen diskuterar förhållandet mellan människa och natur/djur. I den tredje och sista delen 

presenteras vilken natursyn som förmedlas i böckerna. I kapitel 4 tolkar och diskuterar jag 

mina resultat samt för min slutdiskussion om hur mina resultat står sig gentemot tidigare 

forskning. Sist sammanfattar jag de tidigare kapitlen 1-4 i kapitel 5. 

 

1.3  Forskningsöversikt 

Sedan ekokritikens intågande under 90-talet har utvecklingen ständigt gått framåt och allt 

fler använder sig av ett ekokritiskt perspektiv vid analys av olika litterära verk. Under de 

senaste åren har forskare även börjat använda sig av ekokritikens teorier på barn- och 

ungdomslitteraturen. Några som har tagit fasta på detta är Emilia Holmström och Jeanette 

Öhlund samt Larisa Savenkova vars uppsatser handlar om att öka förståelsen för hur 

barnlitteratur kan användas i utbildningen för hållbar utveckling.
6
  

I Holmströms och Öhlunds arbete görs en ekokritisk textanalys av Tove 

Janssons böcker om Mumindalen där fokus ligger på beskrivningarna av översvämningar 

och torka eftersom dessa begrepp är vanligt förekommande i debatten om jordens klimat 

och de förändringar som påverkar jordens klimat och väder. Deras resultat visar tydligt att 

människor och natur inte lever i symbios med varandra i Mumindalen utan att gestalterna 

har ett antropocentriskt synsätt när de talar om ett ägande av naturen som sin bäck, 

etcetera. Författarna menar att genom att förstå människans antropocentriska tankesätt i 

                                                 
6
 Holmström och Öhlund: ”Barnlittertur inom utbildning för hållbar utveckling: en ekokritisk textanalys av 

Tove Janssons böcker om Mumindalen.” Uppsala, 2009; Savenkova: ”Barnlitteratur för lärande för hållbar 

utveckling: en ekokritisk textanalys av barnbokserien om Pettson och Findus.” Uppsala, 2011. 
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förhållande till den sårbara naturen kan man hitta användbara strategier vid diskussionen 

med barn om synen på naturen och sättet att leva med den.
7
 

Savenkova använder sig av bokserien om Pettson och Findus vid sin 

ekokritiska textanalys och även hon anser att böckerna är relevanta i samband med 

diskussioner om djur och natur. Böckerna ger en rik bild av den vilda naturen och 

människans relation till både vilda och tama djur.
8
 Savenkova kommer fram till att 

djurbeskrivningarna i böckerna skiljer sig åt beroende på om djuret som beskrivs är ett 

tamdjur eller ett vilt djur. De vilda djuren utgör alltid ett hot mot människan eller 

människans husdjur medan de tama djuren tillskriver man mänskliga förmågor samt att 

människan är villig att förändra sitt beteende utifrån djurets önskningar.
9
 

Malin Janson kom 2007 ut med sin avhandling Bio för barnens bästa: svensk 

barnfilm som fostran och fritidsnöje under 60 år, där hon behandlar bilden av barn och 

barndomen i svenska barnfilmer genom åren och diskuterar huruvida det som visas upp är 

de vuxnas idéer om barn och barndom.
10

 Det är de vuxnas förhållningssätt gentemot barn 

som är i fokus för studien och den genomsyras av de barndomsdiskurser som präglat den 

svenska barnfilmen från Rännstensungar till Förortsungar. Janson djupdyker i tre olika 

barnfilmer för att ”[…] visa filmernas relation till de idéer om barn och barndom som 

cirkulerade i samhället vid tiden för deras tillkomst.”
11

 

En av barnfilmerna som avhandlingen koncentrerat sig på är Alla vi barn i 

Bullerbyn av Olle Hellbom 1960. Kring Hellboms film har diskussioner angående synen på 

barndomen som ett paradisiskt tillstånd med oskuldsfulla barn gått. Janson frågar sig hur 

idén om det oskuldsfulla barnet blivit så livaktig och hur maktförhållandet mellan barn och 

vuxna egentligen ser ut.
12

 Janson menar att Bullerbyn är ett förlorat paradis då det inte 

finns en tillräckligt stark verklighetsförankring av filmens by. Det är ett paradis skapat av 

vuxna som framställer en barndom som sällan finns utanför bioduken.
13

 Där existerar 

                                                 
7
 Holmström och Öhlund, s. 35. 

8
 Savenkova, s. 29. 

9
 Savenkova, s.28. 

10
 Janson, Malin: Bio för barnens bästa: svensk barnfilm som fostran och fritidsnöje under 60 år. Stockholm, 

2007. 
11

 Janson, s. 10. 
12

 Janson, s. 60. 
13

 Janson, s. 63. 
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ingen ondska, ingen sorg och nästan inga vardagsbekymmer. Janson förklarar att det värsta 

som kan hända ett barn i Bullerbyn är en lös tand.
14

 

Barnen får en lycklig uppväxt nära naturen som är fri från vuxendom och 

skild från omvärldens förpliktelser och ansvar. Janson refererar här till idéhistorikern 

Ronny Ambjörnsson som hävdar att barnens frihet egentligen är en ”manipulerad frihet” 

som är övervakad och kontrollerad av de vuxna.
15

 Vidare beskrivs Bullerbyn som ett 

blomstrande fängelse där barnen har full frihet och makt över sina egna djur, etcetera. 

Dock råder enbart friheten och makten i deras miniatyrvärld Bullerbyn med sina skarpa 

gränser som skärmar av mot verkligheten.
16

  

I filmerna framställs hela barndomen som en lek och som ”[…] ett första 

stadium till det ’riktiga’ livet som vuxendomen utgör.”
17

 Detta illustreras främst genom att 

barnens sysslor på gården skildras som lekar, medan de vuxnas sysslor ses som arbete. 

Även barnens kläder visar på en visuell avskärmning från vuxendomen. Barnen går runt i 

korta klänningar och knäbyxor till skillnad mot vuxenvärldens långa dräkter. 

En annan forskare som också tagit sig an ett av Astrid Lindgrens verk är Pia 

Maria Ahlbäck. I sin artikel ”Väderkontraktet: plats, miljörättvisa och eskatologi i Astrid 

Lindgrens Vi på Saltkråkan.” avhandlas istället det idylliska genom naturens närvaro.
18

 

Med hjälp av eko- och miljökritik analyserar Ahlbäck de motiv som rör naturmiljö, plats 

och social gemenskap, samt miljökritiska nivåer som återfinns i romanen.
19

 Ahlbäck menar 

att i den klassiska idyllen är naturen aldrig farofylld, medan idyllen i Vi på Saltkråkan 

ständigt hotas av faror både från vädrets makter och från yttre hot att förstöra den 

skärgårdsidyll som familjerna byggt upp.
20

 

Ahlbäck förklarar att handlingen i Vi på Saltkråkan gör oss påminda om vår 

utsatthet gentemot vädergudarna, mänsklig makt och pengar. Författaren menar ändå att 

                                                 
14

 Janson, s. 63. 
15

 Janson, s. 65. 
16

 Janson, S. 65. 
17

 Janson, s. 67. 
18

 Ahlbäck, Pia Maria: ” Väderkontraktet: plats, miljörättvisa och eskatologi i Astrid Lindgrens Vi på 

Saltkråkan.”, ur Barnboken 2010:2. 
19

 Ahlbäck, s. 6. 
20

 Ahlbäck, s. 8. 
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Astrid Lindgren var tidig med att skapa en hållbar miljöfiktion som ”[…] vi hoppfullt kan 

vända oss till i tider som denna, präglad av undergångens förödande retorik.”
21

 

 

 

2. Teori och metod 

 

För att få svar på frågeställningarna har en kvalitativ analys utförts på naturbeskrivningarna 

i Emil i Lönneberga och Alla vi barn i Bullerbyn. När analysen genomförts har jag utgått 

ifrån ekokritiska teorier. Nedan kommer beskrivningar av de teorier som använts i 

uppsatsen. 

 

2.1 Ekokritik 

 

Under 1900-talet har miljön förändrats mer och snabbare än någonsin tidigare på grund av 

människans användning av naturens resurser. Sven Lars Schultz beskriver i kapitlet ”Att 

läsa för en hållbar värld – en introduktion till ekokritik”, ur Ekokritik, Naturen i 

litteraturen (2007) att detta i sin tur har lett till ”[…] irreversibla förändringar av jordens 

terestriska och marina ekosystem.”
22

  

Sture Packalén skriver i ”Ekokritik- vad är det?” (2010) att med anledning av 

människans allt större intresse för miljön och människans roll i klimatförändringarna växte 

under 1990-talet en ny teori, ekokritik, fram inom litteraturvetenskapen.
23

  

I kapitlet ”Att läsa för en hållbar värld – en introduktion till ekokritik” väljer 

Schultz även att sammanfatta begreppet ekokritik enligt följande: 

                                                 
21

 Ahlbäck, s. 17. 
22

 Schulz, Sven Lars: ”Att läsa för en hållbar värld – en introduktion till ekokritik”, ur Ekokritik: naturen i 

litteraturen: en antologi. red Schulz, Sven Lars, Uppsala 2007 (CEMUS skriftserie), s. ix. 
23

 Packalén, Sture, ”Ekokritik- vad är det?”, elektronisk artikel (2010): 

http://bloggar.biblioteket.se/langasvansen/2010/10/ekokritik-vad-ar-det/ (2013-04-19). 

http://bloggar.biblioteket.se/langasvansen/2010/10/ekokritik-vad-ar-det/
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Ekokritiken undersöker alltså förhållandet mellan text och 

natur, mellan språk, kultur/samhälle och natur, och därmed 

också frågor rörande den teoretiska diskursen om naturen som 

social konstruktion och språkligt maktbegrepp. Den utgår ofta 

från platsens betydelse för människan, platsen inte bara som 

fysiskt landskap utan som också formar individen psykologiskt. 

Platsen i både dess fysiska och andliga mening intar ett 

komplext förhållande till litterära texter, verklighet och etiska 

och politiska ställningstaganden.
24

 

 

I Postcolonial ecocriticism: literature, animals, environment (2010) förklarar Huggan och 

Tiffin att ekokritiken är en ekologiskt inriktad litteraturteori som studerar relationen mellan 

litteraturen och den fysiska miljön.
25

 Ekokritiken undersöker även sambanden mellan 

språk, samt kultur/samhälle och natur vilket lett till diskussioner om naturen som social 

konstruktion. Detta visar huruvida en plats kan påverka en människa både på ett fysiskt 

och på ett psykiskt plan.
26

 Packalén beskriver därför ekokritiken som ett forskningsfält som 

riktar in sig på människans interaktion med naturen, likväl som på de föreställningar vi har 

om naturen.
27

 

Som Greg Garrard skriver i Ecocriticism (2012) delas ofta ekokritiken in i 

sex olika troper för att påvisa de underliggande kulturella metaforer för naturen i en text 

som läsaren kan uppleva. Dessa är pollution (föroreningar), wilderness (den vilda naturen), 

apocalypse (jordens undergång), dwelling (jordbruk och bosättningar), animals (djur) och 

the Earth (jorden).
28

 

Cheryll Glotfelty förklarar i ”What is Ecocriticism?” (2013) att ekokritiker 

uppmanar människor att se allvarligt på miljökrisen och att fundera på förhållandet som vi 

människor har till naturen.
29

 Av den orsaken menar Glotfelty att med hjälp av litteraturen 

kan människor lära sig att värdesätta naturen och bidra till en förändring i det etiska och 

estetiska förhållningssättet till naturen.
30

 

                                                 
24

 Schultz 2007, s. xii. 
25

 Huggan, Graham och Tiffin, Helen: Postcolonial ecocriticism: literature, animals, environment. London: 

Routledge, 2010, s. 12. 
26

 Schulz, s. xii. 
27

 Packalén (2010). 
28

 Garrard, Greg: Ecocriticism. London: Routledge, 2012 (2004), s. 184. 
29

Glotfelty, Cheryll,  ”What is Ecocriticism?”, elektronisk artikel: 

http://www.asle.org/site/resources/ecocritical-library/intro/defining/glotfelty/ (2013-04-19). 
30

 Glotfelty. 

http://www.asle.org/site/resources/ecocritical-library/intro/defining/glotfelty/
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2.1.1 Naturessän 

 

Ekokritiken är en tvärvetenskaplig teoribildning som ofta förknippas med genrer som 

nature writing, naturessän och facklitteratur som skildrar beskrivningar av naturen, 

landskapet och livet i och med den. Dessa genrer är ofta baserade på skildringar av strövtåg 

i naturen, dagboksanteckningar eller olika ekologiska skrifter.
31

 Ofta intar sådan litteratur 

en medveten ekologisk hållning samt beskriver en ödmjukhet inför naturen vilket kan få 

den att liknas vid både modernitets- och civilisationskritik.
32

  

För att ett verk ska få betraktas som ”an environmentally oriented work”, där 

innehållet inbjuder läsaren till en ekokritisk läsning, ger Buell vissa kriterier som innehållet 

bör uppfylla.
33

 Naturen behöver representera mycket mer än bara en bakgrundscen, mera 

som en egen person. Den behöver därför vara så närvarande och viktig i texten att den 

exempelvis inte kan tas bort eller reduceras till enbart metaforik. Texten behöver visa hur 

den mänskliga historien och miljöhistorien hänger ihop och samexisterar med varandra.
34

 

Buell poängterar textens icke-antropocentriska karaktär och framhäver det moraliska 

ansvar som människan har gentemot naturen och landskapet, trots dess föränderlighet.
35

 

 

2.1.2 Antropocentrism 

Antropocentrism betyder enligt Nationalencyklopedin ”övertygelsen att människan är i 

centrum i universum”.
36

 Det innebär att människan och naturen anses vara två helt skilda 

ting där människan står högst i hierarkin och därför befinner sig på en högre nivå än vad 

naturen gör. Naturen finns alltså bara till för att tjäna människan och har bara ett värde så 

länge som naturen främjar människan.
37

 

                                                 
31

 Schulz, s. xix. 
32

 Schulz, s. xix-xx. 
33

 Buell, Lawrence: The Environmental Imagination: Thoreau, Nature Writing, and the Formation of the 

American Culture. Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, 1995, s. 7. 
34

 Buell, s. 7. 
35

 Buell, s. 7. 
36

 Nationalencyklopedin: ”Antropocentrism”: http://www.ne.se/antropocentrism (2013-05-12). 
37

 Eckersley, Robyn: Environmentalism and Political Theory: Towards an Ecocentrc Approsch. London: Ucl 

Press Limited, 1992. 

http://www.ne.se/antropocentrism


10 

 

 

2.2 Metod 

Studien i uppsatsen kommer att genomföras som en kvalitativ textanalys. Textanalysen 

definieras som ett närstudium av en text för att få fram det väsentliga innehållet i den. 

Metoden används för att upptäcka ett djupare budskap i texten som inte uppfattas vid en 

ytlig läsning.
38

 Textanalys är ”[…] ett samlingsnamn för en mängd olika studier där 

materialet är texter.”
39

 

Genom att hela tiden ställa frågor till texten utifrån ett specifikt perspektiv 

som passar till undersökningens syfte, finner man till slut en lösning på det 

forskningsproblem som ställdes upp i början.
40

 I denna uppsats kommer texten analyseras 

utifrån ett ekokritiskt perspektiv.  

  

                                                 
38

 Lagerholm, Per: Språkvetenskapliga uppsatser. Lund: Studentlitteratur AB, 2010, s.88. 
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40
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studera samhälle, individ och marknad. Tredje upplagan. Stockholm: Nordstedts juridik, 2007, s.237ff . 
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3. Analys 

I detta avsnitt av uppsatsen kommer resultatet för analysen av naturskildringarna i de två 

olika böckerna behandlas. Jag har valt att dela in den i tre delar efter mina underkategorier 

för att lättare ställa böckerna mot varandra och för att få en bättre överskådlighet.  

 

3.1 Naturgestaltning/skildring 

Enligt ekokritikens teorier vill man ta reda på relationen mellan litteraturen och naturen för 

att på så sätt se huruvida en plats kan påverka en människa både på ett fysiskt och på ett 

psykiskt plan samt ifall man kan se naturen som en social konstruktion.
41

 Detta kan jag se i 

både verken då det redan i början av romanerna målas en bild upp för läsaren av författaren 

för att sätta stämningen. Det är röda stugor med frodiga trädgårdar, omgivna av olika 

ladugårdar och uthus med den vilda naturen bortanför åkrarna och ängarna. Det betar 

hästar och kor i hagarna medan hönorna pickar på ladugårdsbacken. De vuxna arbetar på 

åkrarna medan barnen springer runt och leker. Detta är hur läsaren blir välkomnad in i 

idyllen och det är den känslan som Lindgren vill gestalta.  

Enligt Garrard delas ekokritiken in i sex olika troper och redan i första kapitlet av 

Emil i Lönneberga möter läsaren tropen om jordbruk och bosättningar i jämförelse med 

den vilda naturen. Emil förklaras vara stark som en oxe trots sin unga ålder därför att han 

bor på en lantgård. När lantgården beskrivs för första gången visas den typiska bilden av en 

gård på landet upp med ett rödmålat hus, en trädgård med åkrar och hagar runt omkring.  

 

Katthult var en liten fin gård med ett rödmålat hus som låg på 

en kulle bland äppelträd och syrener. Och runt omkring låg 

åkrar och ängar och hagar och en sjö och en stor, stor skog.
42

  

 

Solen sken, syrener och äppelträd blommade, luften var full av 

fågelsång, hela Katthult var vackert som en dröm, där det låg 

på sin kulle. Och gården var nykrattad, huset skurat i alla vrår 

[…].
43
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I trädgården växer det träd och buskar som är till nytta för människorna, antingen genom 

föda som bär och frukt eller genom det estetiskt vackra som blommor. Gräset är kortklippt 

vilket visar på en natur som blivit tämjd av människan, likt det antropocentriska synsättet 

att naturen är till för att tjäna människan. Utanför trädgården har åkrar brutits för 

människan att odla grödor på och ängar för boskapen att beta på. Även här finns en 

skillnad mellan det tama och det vilda då staket och gärdsgårdar satts upp för att hålla 

boskapsdjuren inne och de vilda djuren ute. Där människans mark tar slut, tar den vilda 

naturen vid. Detta beskrivs som den stora, stora skogen men även sjön får stå för det vilda 

och otämjda.  

Katthult beskrivs som en liten gård, men trots det finns där många små uthus att 

förvara mat och ved i, tvätta kläder, röka kött, etcetera. Där finns ett hus för varje behov 

vilket gör att familjen är självförsörjande och inte behöver bege sig från sin 

landsbygdsidyll i onödan. 

 
Om du någon gång varit på en sådan gård som Katthult, då vet 

du hur där ser ut och vilket trevligt gytter av hus där är. Man 

får lust att leka kurragömma så fort man kommer dit.
44

 

 

 

De gånger som familjen behöver lämna gården är när de exempelvis ska besöka doktorn i 

Mariannelund. Då spänns hästen för vagnen och familjen klär sig i sina finaste kläder för 

att passa in i den stadsmiljö som de ska åka till. Vägen dit beskrivs ändå likt den 

landsbygdsidyll de själva bor i, med slingrande vägar som passerar gårdar med lekande 

barn och betande djur.   

 

Han brukade tycka om och se, hur vägen svängde, och titta på 

gårdarna han for förbi och på barna som bodde i gårdarna och 

hundarna som skällde vid grindarna och hästarna och korna 

som betade i hagarna.
45

 

 

Trots att människorna tämjt den natur som är närmast deras bosättning lurar ändå den 

vilda, farliga naturen runt knutarna. I denna idyll finns hotet om fara hela tiden närvarande, 

antingen genom annalkande oväder eller genom föräldrarnas varningar för vissa delar av 

omgivningen som kan skada dem. Då ekokritiker uppmanar människor att fundera på 
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förhållandet vi har till naturen och visa en ödmjukhet inför naturen, får vi här se bevis på 

hur litteraturen kan visa för människan att värdesätta naturen istället för att försöka tämja 

den då allt fler oväder kommer av jordens klimatförändringar som människan skapat.
46

  

När Emil öppnar fönstret på Snickeboa och ser havet av nässlor nedanför, vet 

han av föräldrarnas varningar och egna erfarenheter att det är otäckt att hamna mitt i 

högen. Trots att hans föräldrar varnat honom tidigare var han ändå tvungen att testa 

gränserna och prova om det verkligen gör ont att bli bränd av brännässlor. 

 
Emil öppnade fönstret och tänkte skutta ut. Men då såg han alla 

de otäcka nässlorna som växte nedanför. Det är ruskigt att 

hoppa mitt i en nässelhög.
47

 

 

Här ser vi hur den vilda naturen smugit sig in bland husen i form av nässlorna och så länge 

människan inte gör något åt dem kommer de att stå kvar där som ett hot och som en 

påminnelse om idyllens sårbarhet. Återigen ställs tropen dwelling i jämförelse med tropen 

wildernes, för att visa på de underliggande kulturella metaforer som naturen kan stå för i en 

text.
48

 

Även vattnet i bäcken ger en föraning om den vilda, otämjda naturen (wildernes) 

som hotar människans idyll. Bäcken är så vild och forsande att man lätt kan drunkna i den 

om man trillar i. 

Katthultsbäcken var vild och brusande och farlig, där kunde 

små barn lätt drunkna.
49

 

 

Trots att människan öppnat upp den vilda naturen och skapat stora ytor som är säkra att 

vara på, kan människan själv vara ett hot mot idyllen och blir då själv en metafor för tropen 

wildernes. Hultsfredsslätten är en stor, fin, öppen plats där det i sig inte är farligt att vara. 

Dock arrangeras där evenemang som drar till sig stora mängder människor och likt en 

vildvuxen skog blir det då lätt att tappa bort sig och gå vilse. I vimlet av de tusentals 

åskådare och besökare kan man omöjligt hitta den man letar efter och ju mindre människan 

är desto lättare är det att komma bort. 
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Små barn kunde komma bort på Hultsfreds slätt hade hans 

mamma sagt.
50

 

 

 

Även om hotet om faror finns bland dem, så beskrivs de små, välkända tingen som utgör 

trygghet även för det lilla barnet.  

 
Emil vaknade ibland och såg den mörka skogen och den ljusa 

sommarhimlen, och han kände att det luktade hö och häst och 

natt och hörde hovarna klampa och vagnshjulen knirka.
51

 

 

Den mörka skogen finns där men tack vare den ljusa himlen och de välkända lukterna och 

ljuden kan barnet sova tryggt, vilket återigen visar förhållandet mellan dwelling och 

wildernes. 

I Alla vi barn i Bullerbyn får läsaren också möta omgivningarna direkt i början 

med beskrivningar av gårdarna och byns invånare. Precis som i boken om Emil kan man 

finna troperna om dwelling i förhållande till wildernes.  

 
Vi bor i en gård, som heter Mellangården. Den heter så för att 

den ligger mitt emellan två andra gårdar. De andra gårdarna 

heter Norrgården och Sörgården. […] Det är en mycket liten 

by, bara tre gårdar […] och bara sex barn […].
52

 

 

Runt gården finns det stora land där de odlar grödor och där alla måste hjälpa till för att 

hålla ogräset borta. Barnen gör dock arbetet till en lek och berättar historier för varandra 

medan de gallrar rovor.  

 

[…] då tog vi långa halmstrån och stack ner i krukan och låg på 

knä runt omkring den och drack. Det var så roligt att suga upp 

saften i halmstråna, […]
53

 

 

Citatet ovan visar en av alla de beskrivningar som finns på hur barnen i Bullerbyn tycker 

att allt är roligt. De använder sig av naturens resurser i sina lekar och har ett icke-

antropocentriskt förhållningssätt. Andra exempel är när de går hela vägen till och från 
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skolan. Istället för att tänka på att vägen är lång eller att det är kallt eller mörkt att gå hela 

vägen, så gör de lekar och sjunger för att det ska bli roligare och tiden går fortare.  

På samma sätt som i Katthult finns det många djur i Bullerbyn, vilket illustreras 

av tropen animals. De flesta djur är tamdjur och boskap som är till nytta för människorna. 

Djur som lever i den vilda naturen nämns inte i böckerna då de befinner sig utanför 

människornas ”bubbla” och så länge de inte inkräktar i människornas sfär är de inte ett hot 

och behöver därför inte nämnas. 

 

Vi har så många djur här i Bullerbyn, hästar och kor och kalvar 

och grisar och får. Och så har mamma en massa höns.
54

 

 

Trots idyllen, finns även i Bullerbyn hoten om fara och det visas främst genom vädrets 

nyckfullhet. Ena stunden är det varmt och solsken, medan det i nästa sekund blir mörkt och 

kallt. 

En eftermiddag, när vi höll på med rovgallringen, och vi just 

satt på ett stenrös och drack vår choklad och åt smörgåsar, som 

vi hade med till matsäck, så blev himlen alldeles mörk och det 

kom ett rysligt åskväder. Det haglade också. […] vi var barfota 

och vi frös om fötterna, när vi sprang i drivorna.
55

 

 

Oavsett om det är sommar eller vinter är människan alltid utsatt för vädret. Skiftningarna 

kan gå fort och är man inte försiktig kan man hindras av vädrets makter och då blir idyllen 

förstörd. 

När vi gick till skolan dan därpå, var det i alla fall så mycket 

snö, så vi fick pulsa fram i den, och det snöade fortfarande.
56

 

 

O, vilka drivor det var! Och så det blåste! Vi måste gå nästan 

alldeles dubbelvikna.
57

 

 

Även om det ser illa ut för barnen i Bullerbyn när de hamnar mitt i snöstormen så rubbar 

inte Lindgren den idyll hon byggt upp, liknande kriterierna för naturessä där litteraturen 

visar en ödmjukhet inför naturen och är baserade på skildringar av strövtåg i naturen.
58

 

Därför uppenbarar sig skomakarens stuga när det ser som värst ut och när barnen väl är i 

säkerhet kommer en av papporna med plogen och för barnen hem till tryggheten i 
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Bullerbyn igen. Enligt Ahlbäck väljer Lindgren även att visa på en ständigt hotad idyll 

även i Vi på Saltkråkan för att göra oss påminda om vår utsatthet gentemot bland andra 

vädergudarna. Detta är något som visar att Lindgren var tidig med att skapa hållbara 

miljöfiktioner som lever vidare in i 2000-talet.
59

 

 

 

3.2 Förhållandet mellan människa och natur/djur 

I böckerna är naturen viktig för människorna. Det är av den som de lever och därför måste 

de vårda den för att själva kunna överleva. Däremot är ett kännetecken för 

antropocentrismen att djur och natur är som instrument för människan och bara har ett 

värde så länge de är användbara för människan.
60

 Detta kan uppfattas i citatet nedan då en 

av korna ska kalva samtidigt som Katthult förbereds för kalas.  

 

Det var Broka förstås – en sådan lömsk ko, måste hon ge sig 

till att kalva, när det var en så bråttom med annat och flaggan 

just skulle gå till väders!
61

 

 

Emils pappa blir irriterad på att Broka ska till att kalva just då. För honom är det viktigare 

att visa upp en bra fasad inför de fina människorna som kommer på kalas än att känna 

glädje över att ett nytt liv kommer till världen, något som tydligt illustrerar ett 

antropocentriskt förhållningssätt från Emils pappa.  

Emil däremot lever mer i symbios med naturen, har ett icke-antropocentriskt 

synsätt och ser djuren som mänskliga varelser och vänner. Han har namn på alla sina djur, 

pratar med dem som om de förstod vad han sa och bryr sig om deras känslor. En kan se 

prov på att Emil ser djuren som mänskliga varelser i citaten här nedan som är ifrån delen 

om när han rider med hästen Jullan till Hultsfredsslätten 

 
”Det här går jag bara inte med på”, sa Emil. ”Jag ska till 

Hultsfred och leva loppan, jag som alla andra, och nu är det 

bestämt. Begriper du det, Jullan?” Det sista sa han till deras 
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gamla märr som gick och betade i hagen bakom stallet. De 

hade en unghäst också i Katthult, han hette Markus.
62

 

 

Men just nu var Markus på väg till Hultsfred med Emils pappa 

och Emils mamma och Lina, jojo en del fick komma ut och ha 

roligt! ”Men nu vet jag två som kommer sättandes efter så det 

piper om örona”, sa Emil. ”Och det är du och jag, Jullan!” […] 

”Det är inget att ängslas för”, sa han till Jullan. ”Alfred blir 

glad när jag kommer, och du kan säkert hitta nån annan 

gammal märr att sitta och gnägga med, ifall du inte orkar leva 

loppan så mycket.
63

 

 

Han vill att de tillsammans ska ge sig ut på äventyr och leva loppan på festen på 

Hultsfredsslätten då han tycker att det är orättvist att unghästen Markus fick följa med till 

festen och inte gammelhästen Jullan som han ser som sin vän. Dessutom tycker han att 

Jullan kan hitta en annan märr att prata med om hon blir trött på att leva loppan, liknande 

en kvinna som hittar en annan kvinna att prata med på en fest. Här visar Emil prov på en 

annan syn på djuret än vad de vuxna gör, en icke-antropocentrisk syn och förmänskligar 

djuren när han ger dem mänskliga egenskaper. För de vuxna är hästen ett djur som hjälper 

dem att plöja på åkern eller dra vagnen de åker i, men för Emil är hästen en likställd vän 

som har lika mycket värde som han själv och som inte ska behöva lämnas utanför 

festligheter och andra roliga saker. Dessutom är han väldigt mån om att Jullan ska ha det 

bra och tycka att färden är rolig trots att hon är gammal och inte lika pigg som förr, något 

som en kan se prov på i citatet nedan. 

 

Jullan var gammal. Det gick inte fort när hon kom skumpande, 

och för att hon inte skulle tappa sugen helt och hållet sjöng 

Emil för henne på renaste småländska: ”Mi märr, ho lunker 

fälle mä, fast ho så knägelbenter ä, va hjälper dä? Mi bysse å 

mej kan ho väl dra, traver gör ho tämlit bra, på jämner väg.”
64

 

 

När Emil har rymt från Snickeboa tittar hans pappa ut genom fönstret och ser alla nässlor 

nedanför. Han inser då att Emil omöjligt kan ha tagit den vägen eftersom nässlorna står 

orörda.  

 
Men när han tittade ut och såg nässlorna stå under fönstret så 

raka och fina och inte nertrampade alls, då blev Emils pappa 
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ängslig. – […] Här har ingen trampat, ingen människofot 

åtminstone.
65

 

 

Att han uttrycker att ingen människofot har trampat på nässlorna visar också på ett 

antropocentriskt synsätt. För hade en människa gått där hade nässlorna varit nedtrampade 

och förstörda eftersom de varit i vägen för människan. Då människan inte har någon nytta 

av nässlorna borde de egentligen varit bortrensade från gården, men har nu tagit sig in och 

växer fritt mellan husen. Eftersom det gör ont att trampa bland nässlor väljer människorna 

bort den vägen vilket igen visar på den vilda naturens hot mot det tama och ofarliga, 

wildernes i jämförelse med dwelling. 

Återigen visas skillnad i barnens syn på naturen i förhållande till de vuxnas syn. 

När Ida inser att Emil är borta från snickarboden tror hon att Emil har förvandlats till en 

fågel. Den vackra, vita duvan kan flyga bort från gården, medan den tjocka hönan är dömd 

att stanna kvar.  

 

Då föll Ida i gråt. Vad hade hänt med Emil? Lina brukade 

sjunga en visa som var sorglig. Den handlade om en flicka som 

blev förvandlad till en vit duva och flög upp till himlen istället 

för att sitta kvar i den otäcka spiketunnan. Emil hade minsann 

varit inlåst, vem vet om inte han också hade blivit förvandlad 

och flugit ut. Lilla Ida tittade sig omkring för att se om någon 

duva syntes till. Men det enda hon såg var en fet, vit höna som 

gick utanför snickarboden och plockade mask. Lilla Ida grät 

och pekade på hönan. ”Det där kanske är Emil”, sa lilla Ida.
66

 

 

Lilla Ida grät tyst och ihärdigt, och när ingen såg det gick hon 

fram till den vita hönan och viskade: ”Flyg inte till himlen, 

snälla Emil! Jag ska ge dig hönsmat och drav, hela hinkar, bara 

du stannar i Katthult!”
67

 

 

Trots detta så väljer Ida instinktivt att älska sin bror för den han är, även om det skulle 

betyda att han var en höna. För henne blir då hönan väldigt viktig eftersom hon inte vill 

förlora sin bror. De vuxna däremot fnyser enbart åt hennes övertygelse att Emil skulle ha 

förvandlats till ett djur och ger sig istället ut på jakt efter den riktiga Emil.  
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För barnen i Bullerbyn är naturen en lekplats för dem och de lever mer i symbios 

med naturen än vad de vuxna gör. Trots att människan gjort vägar att lättare ta sig fram på, 

väljer barnen att använda sig av naturen. 

 
Vi gick på gärdsgårn så länge, så länge, och det var så roligt, så 

jag tänkte, att jag aldrig skulle gå på vägen mer.
68

 

 

Även om gärdsgården är ett verk av människan är det skapat av naturens resurser. Detta 

väljer barnen hellre att använda för att det är roligare än den enkla vägen. Andra dagar 

hoppar de på stenar belägna längs landsvägen. 

 
Men dagen därpå, när vi skulle gå till examen, kunde vi inte gå 

på gärdsgårn, för då var vi så fina. Jag hade en alldeles ny 

klänning med röda prickar på […].
69

 

 

Dock faller valet på vägen när de är finklädda för att inte förstöra sina nya, fina kläder på 

vägen till examen, något visar på att de fått förhållningsorder med inslag av 

antropocentrism från föräldrarna där det är viktigare att komma fram fin och ren än att ha 

roligt på vägen dit. 

När barnen spelar brännboll och bollen rullar in under några vinbärsbuskar gör 

Lisa en glad upptäckt:  

 

Längst inne under en vinbärsbuske låg det elva stycken 

hönsägg. Jag blev så glad. Det är en av våra hönor, som är 

trilsk och inte vill värpa i hönshuset. Hon lägger alla sina ägg 

ute. […] Mamma hade sagt, att vi skulle få fem öre för varje 

ägg vi hittade.
70

 

 

Hönan anses vara trilsk då den inte vill värpa där människan har bestämt att den ska värpa. 

Återigen lyser de vuxnas antropocentriska synsätt igenom i barnens uttalanden, något som 

visar på hur stor påverkan våra föräldrars åsikter har under uppväxten. Hönan gör det som 

anses vara naturligt för henne och gömmer sina ägg för faror så som rovdjur och andra 

höns. Trots att hönor betraktas vara tamdjur som bor på gården bland den tämjda naturen, 

har de fortfarande kvar sina vilda instinkter att skydda sig och sina avkommor. Då den här 
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hönan går emot det som människan bestämt, blir hon istället ansedd vara besvärlig 

eftersom hon inte gör som människan har bestämt att hon ska göra. Hon väljer alltså att 

lägga sina ägg ute i naturen under en buske istället för i hönshuset som de andra hönorna.  

Att det finns olika typer av syn på naturen konstaterades i den tidigare jämförelsen 

mellan Emil och hans far. Även i boken om Bullerbyn finns det en skillnad mellan barns 

syn på djur och natur och de vuxnas syn. Skomakaren Snäll har en hund som han enbart 

vill ha som vakthund. Den ska absolut inte socialiseras utan den ska enbart tjäna sitt syfte 

att skrämma bort inkräktare. Snäll visar ingen ödmjukhet alls inför sin hund och han 

vanvårdar den så att hunden fortsätter att vara argsint mot människor. Här visar 

skomakaren exempel på de vuxnas antropocentriska förhållningssätt som tydligt återfinns i 

boken. 

 
Han var aldrig snäll mot Svipp, och Svipp var den argaste 

hunden, som fanns i hela socknen. Jämt fick han stå bunden vid 

sin hundkoja […]. Svipp fick också smörj väldigt ofta, fast han 

var en hund och inte en unge. […] så glömde han bort att ge 

Svipp någon mat.
71

 

 

Dock behöver skomakaren hjälp att ta hand om Svipp när han gör illa foten och Olle som 

alltid velat ha en egen hund tar tillfället i akt. Olle som har ett icke-antropocentriskt 

förhållningssätt till naturen inser att för att vinna hundens förtroende behöver hunden 

bemötas med vänlighet och respekt. Han ger Svipp mat, städar i hans hundkoja och tar 

långa promenader med honom så han får komma ut och röra på sig. 

  

Olle gjorde så fint i Svipps hundkoja, la dit nytt hö och gjorde 

ren hans vattenskål och fyllde på nytt, friskt vatten och gav 

honom ordentligt med mat. […] När Svipp hade blivit badad 

och torkad och kammad, så var han precis som en annan hund. 

Och nu för tiden är han aldrig arg och behöver aldrig gå i 

koppel.
72

 

 

Svipp får på så sätt förtroende för Olle och istället för att fortsätta vara en argsint vakthund 

blir han en glad lekkamrat till barnen. Eftersom Svipp blivit en snäll hund har han förlorat 

sin ställning som vakthund och skomakaren har ingen användning för honom längre. Olles 
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pappa får köpa hunden och Svipp blir då en medlem av Bullerby-gänget. Han bemöts som 

en familjemedlem istället för en tjänare till människan. 

Ett annat exempel som visar på barnens och de vuxnas olika syn på naturen 

illustreras tydligt i citatet nedan: 

 

Bakom vår trädgård finns det en stor hage. Där växer tätt med 

hasselbuskar och enbuskar och alla möjliga sorters buskar. Och 

träd också. Pappa säger, att han ska hugga bort alla buskarna, 

så att det blir bättre bete åt korna där, men det hoppas jag, att 

han inte gör. För det finns så fina gömställen.
73

 

 

Medan de vuxna anser att naturen ska tjäna dem och därför vill tämja de vilt växande 

buskarna, ser barnen en möjlighet till bättre gömställen att leka på. Pappan vill kunna 

utnyttja sin mark maximalt och därför göra om platsen till ett ställe för boskapen att beta 

på. Barnen däremot gynnas av den vilda naturen då den hjälper dem att utveckla sina lekar.  

 

3.3 Vilken natursyn förmedlas? 

Vid den första anblicken av texten synes författaren vilja förmedla bilden av en oförstörd 

och orörd landsbygd där man lever nära och med naturen. Människorna odlar de grödor 

som de behöver för att äta och de äger de djur som de behöver. Djuren används både till 

mat och som hjälpmedel i arbetet. Naturen närmast gårdarna är tämjd för att passa 

människans behov, allt från bärbuskar i trädgården till avbetade ängar för boskapen. 

Gårdarna består av ett antal hus och ladugårdar, målade i röd färg och som alla fyller ett 

viktigt behov, vare sig det är till för att röka kött eller förvara saker i. Här arbetar de vuxna 

på åkrarna medan barnen leker kurragömma mellan husen, bygger kojor, etcetera. Det ses 

som en idyllisk plats att leva och bo på.  

Dock har människorna olika syn på naturen och dess existens. De vuxna 

gestalterna i böckerna har en antropocentrisk syn på naturen där de anser sig stå över 

naturen och att den är till för att tjäna människan. Så länge allting sker på människans 

villkor är hon nöjd och glad, men så fort djur eller natur börjar kräva något av henne är den 

inte längre lika mycket värd. Ta tillexempel hunden Svipp som skomakaren säljer till 
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Bullerbyn då han slutat vara arg och därför inte längre skrämmer bort inkräktare eller 

kossan Broka som väljer att kalva just när det ska ställas till med kalas och på så sätt stör 

Emils pappa i förberedelserna. Att Lisas pappa dessutom vill röja bort alla buskarna i 

hagen så att djuren kan beta där, visar ytterligare på det antropocentriska synsätt som finns 

bland de vuxna. 

Barnen i böckerna ser däremot annorlunda på naturen. De lever i symbios 

med den på ett sätt som de vuxna inte gör. Barnen använder sig av den vilda naturen i sina 

lekar och menar på att livet inte alls skulle vara lika roligt utan den. Därtill är synen på 

djuren annorlunda hos barnen jämtemot de vuxna. Barnen bemöter djuren som jämlikar 

och familjemedlemmar medan de vuxna ser dem som redskap eller föda. Exemplet där 

Emil tar med sig hästen Jullan till slätten så de båda får komma ut och se världen och leva 

loppan är det tydligaste. Här likställs hästen med en kvinnlig gestalt som uppskattar att stå 

och skvallra med andra kvinnor, istället för hästen Marcus som de vuxna enbart har med 

sig för att dra herrskapet i vagnen till och från slätten. Barnen i verken visar alltså tydligt 

på ett icke-antropocentriskt synsätt, där de lever med naturen och ser djuren som mänskliga 

varelser. Dock lyser de vuxnas antropocentriska synsätt ibland igenom i barnens uttalanden 

och beteende, vilket visar hur svårt det är för barnet att behålla syn oskuldsfulla in i 

vuxenvärlden. 
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4. Slutdiskussion 

Syftet med uppsatsen är att se hur den idylliska landsbygden gestaltas i två verk av Astrid 

Lindgren, Barnen i bullerbyn och Emil i Lönneberga, och genom att utföra en ekokritisk 

analys av naturskildringarna se hur landsbygdsidyllen skildras. I de två böckerna som 

analyserats uppfattas barndomen på landsbygden som ett lyckligt och romantiserat 

tillstånd, en slutsats som även Malena Janson kom fram till i sin avhandling. Även hon 

menar på att berättelserna nästan är helt fria från ondska, sorg, vardagsbekymmer och där 

dagens sysslor bemöts med ett leende.
74

 Vidare anser jag dock att det finns inslag i 

berättelserna som markerar ett hot mot den idyll som först målas upp och visar människans 

sårbarhet gentemot naturen. Läsaren kastas mellan idyllen och den vilda naturen som 

människan inte kan råda över, hur mycket hon än försöker. De varma sommardagarna på 

åkern byts snabbt mot ett kallt och ruskigt hageloväder eller den fina vinterdagen övergår 

plötsligt i värsta tänkbara snöoväder. Människorna har ingen chans att stå upp emot 

naturen och vädergudarna, även om hon vill försöka.  

Då människan bestämde sig för att bosätta sig på en speciell plats, skuffades 

den vilda naturen undan såvida den inte gick att tämja, vilket klart visar det 

antropocentriska synsättet som finns i böckerna där man tydligt kan se hur människan 

anser sig stå över naturen i hierarkin. De röda husen byggdes för att skydda familjen från 

kyla och oväder. Åkrarna bröts för att grödor skulle kunna växa och ängar hägnades in för 

att boskapen inte skulle avvika. Trädgårdarna är väl planlagda för att passa människans 

behov med kortklippt gräs, välansade bärbuskar och dignande fruktträd. Djuren som vistas 

i ladugården är till för att ge människorna mat, hjälpa till med arbetet på åkrarna eller dra 

vagnen när herrskapet ska iväg på något viktigt. 

Likt ekokritikens tankesätt om huruvida naturen kan påverka en människa på 

både ett fysiskt och ett psykiskt plan, uppfattas detta tydligt i de båda verken. Lisa 

uttrycker hur underbart det är att bo i Bullerbyn med dess vackra miljö, gömställen att leka 

på med sina vänner och djur att ta hand om.
75

 Oavsett om naturen vore lika vacker och 

underbar någon annanstans är det i Bullerbyn med omnejd hon vill leva och bo i, då den 
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inte bara är fysiskt tilltalande utan även påverkat henne på ett psykiskt plan eftersom alla 

hennes fina minnen kommer härifrån. Likadant kan man tolka Idas upplevelse i 

flaggstången. Det gör henne ingenting att hon inte ser ända till Mariannelund, för hon 

uppskattar att få överblicka hela Lönneberga där hon och Emil hittat på bus och lekt under 

sina levnadsår.
76

 Dock visar denna uppsats på hur svårt det är för barnen att behålla sin 

oskuldsfulla syn på naturen när deras föräldrar trycker på fördelarna med ett 

antropocentriskt förhållningssätt, något som lyser igenom i uttalanden och beteenden från 

barnen. Exempel på detta ser jag hos Lisa som blir glad när hon tjänar pengar på hönans 

ägg, barnen som inte vill förstöra sina fina kläder på examensdagen eller Emil och hans 

föräldrar som klär upp sig för att passa in och se tjusiga i staden.  

I Ahlbäcks artikel kommer författaren fram till att det inte är en klassisk idyll 

som målas upp i Vi på Saltkråkan utan en idyll som ständigt hotas av faror som att en 

mamma dör, åskan som slår ner eller att ett hem går förlorat.
77

 Liknande idyll målas upp i 

både Emil i Lönneberga och Alla vi barn i Bullerbyn genom naturens påverkan på 

människan. Bland husen i Katthult bereder de brännande nässlorna ut sig, vilket förblir ett 

hot mot de springande, barbenta barnen samtidigt som vattnet i bäcken strömt forsar ner 

mot den djupa sjön. Föräldrarna kan bara försöka skydda sina barn mot de faror som lurar i 

naturen genom förmaningar men skulle olyckan vara framme har de ingen chans mot 

naturens makter. I Bullerbyn hotas idyllen främst genom snabba väderväxlingar med olika 

stormar. Flickorna som överraskas mitt i sommaren av hagelstormen blir snabbt nerkylda i 

sina tunna sommarkläder och får skynda sig in i stugvärmen eller barnen som försöker 

söka skydd undan den bistra snöstormen de hamnat i. Ahlbäck menar att i den klassiska 

idyllen anses naturen aldrig vara hotfull eller farofylld,
78

 medan jag tydligt kan hitta hot 

mot idyllen i båda verken. Genom farorna visar Lindgren på bräckligheten i människans 

skyddade värld och trots att uttryck som ekokritik och klimatförändringar ännu inte 

uppstått när böckerna skrevs, är Lindgren ändå en pionjär i sitt sätt att visa på att 

människan aldrig kommer att kunna stå över naturen likt ett antropocentriskt leverne utan 

istället måste lära sig att leva i symbios med den för att överleva.  
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Precis som Ahlbäck anser att Lindgren var tidig med att skapa en hållbar 

miljöfiktion när hon skrev Vi på Saltkråkan, anser jag att även i berättelserna om Emil och 

Bullerbyn påminner Lindgren sina läsare om vår utsatthet gentemot vädergudarna, 

mänsklig makt och pengar. Människan själv kan nämligen utgöra ett hot mot idyllen när 

hon går in i rollen som den vilda naturen och då blandar samman tropen wildernes, 

dwelling och the Earth. I Emil i Lönneberga beskriver Lindgren den stora öppna slätten 

som människan skapat i naturen. Där anordnas uppvisningar och marknader som lockar till 

sig stor publik. Genom att fylla denna plats med tusentals personer intar människan rollen 

som vildvuxet snår där vem som helst kan villa bort sig, oavsett om man är barn eller 

vuxen.  

I förhållandet mellan människorna och naturen i böckerna finns ett 

antropocentristiskt synsätt från de vuxnas sida. Även om naturen är viktig för de vuxna 

anser de sig stå över naturen för att på så sätt försöka få naturen att tjäna dem. Detsamma 

gäller i förhållande till djuren som enbart har ett värde så länge de är användbara för 

människan. I böckerna finns uttalanden om gårdsdjuren som lömska och trilskande då de 

inte följer människans uppsatta regler. När djuren visar tecken på sitt ursprung störs 

människan. När Lisa hittar hönans ägg under busken blir hon glad, men frågan jag ställer 

mig är varför? Blir hon glad för att hon hittat så många ägg från en höna som vägrar 

inställa sig i ledet och som hon nu kan hjälpa till att skydda, eller blir hon mest glad över 

den utlovade belöningen. Hennes mamma som har ett antropocentriskt förhållningssätt har 

lovat barnen en hittelön för varje ägg de hittar. Då Lisa upptäcker hönans gömställe väntar 

en stor belöning på henne, vilket visar henne på fördelar med antropocentrismen. Lisa 

börjar genast smida planer på vad hon ska göra för pengarna, något som visar på ett 

antropocentriskt synsätt även hos henne. Det viktigaste för henne är inte att hönan och 

hennes ägg kan föras i säkerhet utan att hon tjänat något på upptäckten. Detta tyder på att 

Lisa har förstått att man kan tjäna något på djuren vilket visar att hon börjat växa ifrån 

barnets icke-antropocentriska attityder, något som barnen tydligen gör när de blir vuxna 

och måste ta ansvar för sitt eget leverne. Är det verkligen så att människan inte kan 

fortsätta att leva i symbios med naturen bara för att de blivit äldre och mer ansvarstagande? 

Eller är det antropocentriska förhållningssättet ett försvar för att inte få dåligt samvete över 

att de måste förstöra en vacker skog eller slakta ett djur för att kunna föda sin familj? Detta 
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är frågeställningar som vi människor behöver ställa till oss själva i diskussionen om 

klimatförändringarna som främst beror på västvärldens överkonsumtion. Människan 

behöver börja ta hand om naturen likt Lindgrens fiktiva barn om vi i framtiden vill ha vår 

natur kvar. 

Något som demonstrerar det icke-antropocentriska förhållningsätt som också 

finns i berättelserna är när hästen Jullan tillskrivs mänskliga egenskaper och likställs med 

en kvinnlig gestalt som uppskattar att prata med andra kvinnor. Emil ser hästen som en vän 

som han anser vilja uppleva lika mycket i livet som han själv. I Alla vi barn i Bullerbyn är 

det först och främst Olle som står för de icke-antropocentriska funderingarna när det 

kommer till djur och natur. Det är han som kommer på att de ska hoppa på stenar och 

klättra på gärdsgården istället för att gå på den mänskligt framställda vägen. Det är även 

han som blir vän med Svipp för att bevisa för skomakaren att man inte kan behandla ett 

djur hur som helst. Han behandlar hunden på samma sätt som han själv skulle vilja bli 

behandlad och på så vis hittar han en vän i hunden.  

Som analysen visat utgör naturen ett framstående inslag i böckerna, både på 

gott och ont. Både den tämjda naturen och den vilda naturen är viktiga för att berättelserna 

ska fungera. Skulle man eliminera det inslaget, kommer hela grundstommen i böckerna att 

krackelera. Människan klarar sig helt enkelt inte utan djur och natur för att överleva. Detta 

gör att böckerna stämmer in på flera utav kriterierna för att få räknas som naturessäer. De 

skildrar naturen, landskapet och livet i och med naturen på ett sätt som kan liknas vid 

dagboksanteckningar och/ självupplevda strövtåg i naturen precis som det ska vara i en 

naturessä. Händelserna som utspelas i berättelserna är ”självupplevda” av huvudpersonerna 

och naturen är så närvarande att den representerar mer än bara en bakgrundsscen. Trots att 

Astrid Lindgren nog inte hade som tanke att skriva naturessäer när hon publicerade sina 

barnböcker visar hon ändå på en ödmjukhet inför naturen som ofta uppfattas inom den 

genren. Vid vidare forskning i ämnet skulle man absolut hitta fler argument som visar på 

att flera av Lindgrens böcker kan räknas in i genren för naturessäer då hon i flera av sina 

verk målar upp en liknande idyllisk bild av naturen. 
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5. Sammanfattning 

Denna uppsats ämnar att med hjälp av tankesätt från ekokritiken besvara frågorna om 

huruvida naturskildringarna och natursynen i Astrid Lindgrens böcker Emil i Lönneberga 

och Alla vi barn i Bullerbyn påverkar förhållandet mellan människan och naturen för att på 

så vis ta reda på hur detta påverkar den gestaltade landsbyggdsidyllen. Med hjälp av en 

textanalys kan små nyanser i texterna upptäckas, något som kan göra stor skillnad i 

resultatet. 

Bilden av den idylliska landsbyggden målas upp i böckerna genom utförliga 

beskrivningar av de vackra omgivningarna där man som barn kan växa upp utan några som 

helst bekymmer. Det är en avskärmad fristad, långt borta från civilisationens måsten och 

krav. Trots det hotas idyllen, då den vilda naturen lurar runt knuten och människan själv 

ställer till bekymmer i idyllen.  

Natursynen som förmedlas i böckerna är främst antropocentrisk då 

människan anser sig bestämma över djur och natur, och bara uppskattar dem så länge hon 

tjänar något på det. Att en ko inte kan hjälpa när det är dags att kalva, något som 

människan egentligen är väl medveten om, men det stoppar inte människan från att störas i 

idyllen och banna djuret.  

Trots att ekokritik och klimatförändringar inte var aktuella när böckerna 

skrevs, visar författaren på en ödmjukhet inför naturen och dess nycker som tyder på att 

Lindgren var en pionjär i ämnet. Då hon dessutom ger naturen en så viktig roll i sina 

berättelser, visar hon sambandet mellan människans historia och miljöns historia. Lindgren 

skrev sina böcker med barn som tänkbara läsare. Trots detta kvalar böckerna in i genren för 

naturessäer eftersom den uppfyller flera av de viktigaste kriterierna.  
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