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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att undersöka om hållbar utveckling behandlas i barnböcker för yngre barn 
samt att beskriva, analysera och diskutera vilka diskurser kring hållbar utveckling i barnböcker som 
blir synliga. Den metod som vi använder oss av är kvalitativ textanalys med inriktning på 
diskursanalys. I studiens resultat kan vi ur de analyserade böckerna urskilja åtta olika diskurser; 
diskursen om att barn vill vara en hjälte, diskursen om att barn behöver en verklighetsförankring, 
diskursen om att barn är lättskrämda eller påverkbara, diskursen om att barn är kompetenta, diskursen 
om att personer som räddar naturen eller arbetar för en hållbar utveckling gör något bra, diskursen om 
att äldre vet bäst/bättre, diskursen om att de som inte hjälper till att hålla jorden ren är dåliga och 
diskursen om att inte återvinna och återanvända är dåligt/fel. De flesta av diskurserna bekräftas i 
förskolans läroplan (Skolverket 2016) och de övriga går med viss tolkning även dem att kopplas till 
läroplanen. Andra slutsatser som vi drar av studien är att barnböcker för yngre barn om hållbar 
utveckling är svårtillgängligt för förskolan och att författare använder makttekniker för att få barn 
intresserade av ämnet. Slutligen ser vi i samtliga barnböcker vi analyserat att barn framställs som 
kompetenta samtidigt som den uppfattningen ständigt motarbetas av de makttekniker som utövas av 
vuxna som ett försök till att styra dem. 
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Förord 
Vi, författare till den här uppsatsen är två studenter som gått i samma klass under hela studietiden och 
har under dessa år hela tiden känt att vi har liknande värderingar och syn på barn och kunskap. Därför 
kändes det naturligt för oss att vi skulle skriva examensarbetet tillsammans.  

Nu har vi äntligen slutfört detta examensarbete och vi författare vill därför tacka varandra för ett fint 
samarbete, där vi stöttat och peppat varandra genom hela arbetet. Vi vill även tacka vår handledare 
Rikard Apelgren för givande handledningsmöten och konstruktiv kritik som fått oss att komma vidare 
i uppsatsens arbete. 

Slutligen vill vi även passa på att tacka våra familjer och vänner som under hela studietiden funnits 
som stöd och haft förståelse när allt känts tungt.  

Beskrivning av författarnas insatser i studien 

Fördelningen av studiens arbete har delats upp genom att vi varit ansvariga för olika delar i studien. 
Malins ansvarsområde har främst varit metod- och resultat avsnitten samt analyserandet av 
bilderböckerna. Stinas ansvarsområde har främst varit teori och tidigare forsknings avsnittet, Stina har 
även haft störst ansvar för delarna om etiska överväganden samt studiens kvalitet. Resterande delar har 
vi arbetat fram tillsammans. Trots dessa uppdelningar har vi under studiens gång varit involverade i 
alla studiens olika delar samt ett stöd för varandra. För att underlätta arbetet har vi använt oss av 
Google Docs vilket är Microsofts molntjänst, därigenom har vi haft möjlighet att skriva i arbetet 
samtidigt.  

 



1 
 

Inledning 
De flesta har en allmän kunskap om att böcker är bra för barn. Men kan barnböcker i förskolan vara 
något mer? Kan barnböcker i sig vara ett pedagogiskt verktyg i förskoleverksamheten? 
Vårt intresse för barnböcker har uppkommit i samband med att vi gjorde vår verksamhetsförlagda 
utbildning som en del av förskollärarprogrammet vid Stockholms Universitet. Intresset har riktat sig 
mot hur man kan arbeta med barnböcker i förskoleverksamheten då vi har märkt att böcker har en 
förmåga till effekt på barnens vardagliga tankar. Vårt andra intresseområde är hållbar utveckling 
kopplat till förskolan och anledningen till att vi valt att rikta in oss på hållbar utveckling, beror på att 
vi upplever att hållbar utveckling är ett hett ämne idag och otroligt viktigt, som vi behöver 
uppmärksamma mer. Vi har sett att förskolorna som vi varit på arbetar mycket med hållbar utveckling 
men vi saknar en koppling mellan ämnet och barnböcker. Därför vill vi undersöka hur barnböcker 
behandlar ämnet hållbar utveckling.  

Enligt Björklund (2014, s. 17,24) är förskolan en lämplig plattform för barn att lära sig om hållbar 
utveckling samtidigt som förskolan står inför en svår uppgift i och med det konsumtionssamhälle och 
det generella levnadssättet som människor har idag. Att förskolan har en viktig uppgift när det gäller 
arbete med hållbar utveckling framgår också av förskolans läroplan, Lpfö 98 (Skolverket 2016):  

Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en 
positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar 
sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. 
(Skolverket 2016, s. 7) 

Hållbar utveckling kan tolkas på olika sätt och vår tolkning av begreppet är att det innefattar allt från 
miljöfrågor där man har en omtanke om miljön och naturen samt dess resurser. Det innefattar även 
livsstilsfrågor där man kan ta upp konsumtion av materiella ting och mat (Utbildningsdepartementet 
2010, s. 15). Inom en hållbar utveckling bör man inte bidra till överkonsumtion vilket kan leda till att 
människor i andra länder inte har möjlighet att förse sig med primära ting som mat och vatten 
(Björklund 2014, s. 19). Mer specifikt kan då ageranden som t.ex. återvinning i alla dess former, 
kompostering och liknande ses som en del av en hållbar utveckling. Dessa är de aspekter på hållbar 
utveckling vi valt att ha i åtanke när vi genomförde vårt urval av det empiriska materialet.  

Ambitionen med vår studie är att med hjälp av textanalys och diskursanalys bidra till det relativt 
outforskade forskningsfältet kring hållbar utveckling kopplat till barnböcker. Ambitionen är även att 
arbetet ska utveckla kunskaper kring hur barnböcker om hållbar utveckling kan möjliggöra ett 
fördjupat intresse för ämnet hos barn.  
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Tidigare forskning 
I det här avsnittet kommer vi att ta upp och redogöra för tidigare forskning relaterat till det 
kunskapsområde vi avser att undersöka i denna uppsats, vilket är hur hållbar utveckling framställs i 
barnböcker. Vi har sökt fram vetenskapliga artiklar både genom Stockholms Universitetsbiblioteks 
sökverktyg och genom referenslistor i relevanta artiklar. Vi har då kontrollerat att dessa har gått 
igenom en peer review-process för att garantera att artiklarna svarar mot de vetenskapliga krav som 
finns. De vetenskapliga artiklarna vi använt oss av behandlar dels ekokritisk forskning och lärande för 
hållbar utveckling i tidig ålder och dels värdet av läsning vid tidig ålder, samt artiklar som tar upp 
ämnen som literacy och makt. 

I det första avsnittet redogör vi för den ekokritiska forskningens utveckling och det växande utbudet 
av forskning kring hållbar utveckling i förhållande till tidig barndom. I det andra avsnittet lyfter vi 
betydelsen av att läsa i tidig ålder. I det tredje avsnittet tar vi upp och redogör för begreppet literacy 
samt hur läsande och skrivande kan användas som ett styrande verktyg. Sedan avslutar vi med en 
kritisk sammanfattning av den tidigare forskningen.  

Ekokritisk forskning och hållbar utveckling i en tidig barndom 

Ahlbäck (2010, s. 6) skriver om att den ekokritiska forskningen har tagit en ny riktning från att 
tidigare koncentrera sig på litteratur som behandlar natur i form av orörd miljö, som exempelvis växter 
och djur, till att även koppla in människan och dess skapade miljö som en del av forskningsfältet. 
Ekokritisk forskning förklaras som en litteraturkritisk praktik som används för analys av stora 
händelser kring jorden och naturen (Ahlbäck 2010, s. 6). Hammer (2010, s. 35) skriver också om att 
oron kring miljöfrågor har ökat snabbt de senaste tio åren vilket ses som en drivkraft för att få den 
ekokritiska forskningen att växa inom barnlitteratur.  

Den tidiga barndomen utgör den viktigaste grunden för människors liv och Julie Davis (2009, s. 227-
228) ställer sig kritisk till att det trots detta inte riktas mer uppmärksamhet mot den tidiga barndomen 
inom forskningen. Davis (2009, s. 228-229, 235) har gjort en studie där hon undersöker 
forskningsfältet kring tidig barndom och miljöfrågor under en 12-årsperiod och tittat specifikt på 
australienska och andra internationella vetenskapliga tidskrifter. Hon kommer fram till att det finns 
väldigt lite forskning och att det som finns framförallt handlar om lärande i miljön eller lärande om 
miljön. Enligt Davis (2009, s. 227-235) finns det nästan ingen forskning om lärande för miljön vilket 
är en formulering som antyder att barn har förmågan att agera och förändra sin omgivande miljö. 
Avsaknaden av forskning kring detta säger en del om vilken barnsyn som dominerar. 

Somerville och Williams (2015) har gjort en utökad meta-analys, vilket innebär en analys av tidigare 
vetenskaplig forskning, kring forskningsfältet för hållbar utveckling och barnlitteratur då Julie Davis 
studie (2009) påvisade på stor brist i utbudet med fokus på små barn. Den nya studien av Somerville 
och Williams (2015, s. 111-112) visade dock att utbudet ökat till det dubbla sedan Davis studie. Davis 
(2009) sökte efter artiklar i 14 tidskrifter och fann 39 artiklar i 12 av dem. Somerville och Williams 
(2015, s. 111-112) använde samma tidskrifter men fann under en 5-årsperiod 40 artiklar, vilket är 
ungefär lika många fast under hälften så lång tid. Resultatet i deras studie visar enligt Somerville och 
Williams (2015, s. 111-112) på att det finns tillräckligt god grund för att ge vägledning inom området 
och att det vid kritisk granskning av forskningsfältet ska vara möjligt att få ett trovärdigt resultat. 
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Dessa artiklar blir relevanta i vår studie eftersom att dem tar upp tillväxten och utvecklingen av den 
ekokritiska forskningen och forskning om yngre barn i förhållande till hållbar utveckling, vilket 
styrker våra tankar om att ämnet är aktuellt och relativt outforskat. Artikeln av Ahlbäck (2010) lyfter 
även hur människans ansvar har fått ta en större plats än tidigare inom detta ämne. Detta anser vi kan 
tyda på att samhället kommit till insikt om att åtgärder måste göras för att värna om den hållbara 
utvecklingen, exempelvis genom att informera människor om hur de kan göra detta konkret, så som i 
barnböcker. 
 

Läsning vid tidig ålder  

Nikolajeva (2012, s. 3-4) skriver att karaktärer i barnböcker ofta står inför dilemman, och medför 
moraliska budskap om vad som är rätt eller fel, som en slags lärdom för både karaktär och läsare. 
Enligt Nikolajeva (2012, s. 2) lär sig barn genom litteratur att se situationer ur andras perspektiv, 
uppfatta andras känslor och även förstå sina egna känslor genom karaktärerna i boken. Att läsa böcker 
är också ett bra sätt för att bearbeta filosofiska frågor samt leva ut fantasier kring sådant som i 
verkligheten inte är tillåtet (Nikolajeva 2012, s. 3).  

Francesca Dal Negro, redaktör på italienska bokförlaget Feltrinelli Kids säger i en intervju för 
tidskriften Barnboken - tidskrift för barnlitteraturforskning av Battista (2008, s. 32-36) att den 
italienska barnlitteraturen har inspirerats mycket av den svenska barnlitteraturen. Hon efterfrågar idag 
dock en större variation i utbudet av den svenska barnlitteraturen och menar att innehållet har riktats 
mot mer seriösa ämnen som exempelvis världsproblem och vardagsbekymmer till skillnad från 
tidigare verk av exempelvis Astrid Lindgren. Dal Negro saknar inslag av den bekymmerslösa 
inställningen med frihet och flykt från problem i dagens barnlitteratur. För att inte belasta barn med 
världens problem så menar Dal Negro att denna attityd bör få ta mer plats och att författare och förlag 
bör väva samman problem med fantasi för att hjälpa barn att hantera viktiga världsfrågor.  

Artiklarna gör tydligt för oss vad läsning vid tidig ålder kan bidra med och att det är att barnen får 
använda sin fantasi som en flykt från vardagen samt att de får använda den för att förstå sig själv och 
andras perspektiv bättre. Detta hjälper oss att förstå hur böckerna vi analyserar kan bli användbara i en 
verksamhet för barn. 

Literacy och makt  

I en forskningsstudie av Fast (2011) undersöks barns möjlighet att utforska skriftspråket och hur 
förskoleverksamheten kan understödja detta på ett meningsfullt och lustfyllt sätt. I kapitlet om att läsa 
skriver Fast (2011, s. 10, 183) att barn tidigt kommer i kontakt med skriftspråket genom olika texter i 
samhället, det kan vara såväl skyltar och reklam som husnummer och tidningar. Kontakten med 
skriftspråket, uppmärksamhet och igenkänning av text och bild lägger grunden för en visuell 
uppmärksamhet och visar sig vara en dörröppnare till framtida läsning. Genom att introducera barn för 
litteratur ger man barn möjlighet till utveckling inom det språkliga, såsom läs- och skrivkunskaper 
men också förståelsen kring dessa. Med hjälp av litteraturen får barn chansen att se situationer ur 
andras perspektiv (Fast 2011, s. 183, 186) och de får även möjlighet att i tanken “förflytta sig i tid och 
rum” (Fast 2011, s. 186). Fast (2011, s. 185, 189) skriver också att samtalet kring böckerna är viktiga, 
då förståelsen kring innehållet kan fördjupas och bli lättare att relatera till när den delas och diskuteras 
med andra.  

Även Schmidt och Gustavsson (2011, s. 36-38, 44-45) skriver om begreppet literacy och syftar till en 
förståelse kring och ett användande av både läsande och skrivande som språkliga system i ett socialt 
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samhälle. Literacy ses som värdefullt och socialt, då läsning är en tolkningsprocess som dels bearbetas 
individuellt men också bör ventileras med andra för en meningsskapande utveckling. Genom denna 
meningsfulla process skapar barn nya tecken och innebörder av språket. 

I Sverige har både män och kvinnor fått lära sig läsa och skriva sedan 1600-talet. Då gjorde kyrkan en 
satsning på utbildning av läsning ur religiösa texter (Schmidt & Gustavsson 2011, s. 41). Idag ses detta 
som en “grundläggande mänsklig rättighet” (Schmidt & Gustavsson 2011, s. 40) för frihet och kraft, 
men Schmidt och Gustavsson (2011, s. 41) vill även lyfta att literacy kan användas för att hämma, 
styra och tvinga människor. I en artikel av Ideland och Malmberg (2014) studeras hur diskurser om 
hållbar utveckling konstruerar människor idag. Studien handlar om hur “eco-certified children” skapas 
med “pastoral power” som maktteknik och metod. “Eco-certified children” innebär i stort sett barn 
som är miljövänliga utifrån bestämda förgivettagna uppfattningar om vad som är miljövänligt (Ideland 
& Malmberg 2014, s. 2-3). 
“Pastoral power”, översatt pastorala makttekniker, är ett begrepp och en metod från Foucault som 
använts mycket inom politiken och kyrkan (Ideland & Malmberg 2014, s. 3-5). Genom att utnyttja 
dåligt samvete och spela på skuldkänslor används metoden för att styra människor. Ideland och 
Malmberg (2014, s. 2-5) menar i sin studie att exempelvis författare till barnlitteratur kring hållbar 
utveckling använder sig av pastoral makt för att få barn intresserade av, eller snarare får dem att känna 
sig skyldiga att intressera sig för ämnet. 

Foucaults begrepp “pastoral power” består av fyra olika grundstenar som tas upp i Ideland och 
Malmbergs artikel (2014, s. 3-4), dessa kommer vi nu att redogöra för. Först och främst handlar det 
om en strävan efter att bli frälst, för att dra en parallell till kyrkan. Inom religionen handlar det då om 
att komma till himlen och ett nästa liv, en slags framförhållning inför vad som komma skall. I detta 
hänseende innebär det dock att skapa bästa möjliga förutsättningar för kommande generationer. Här 
används den pastorala makten mot människans ambition att vara en god och altruistisk person. 
Den andra punkten bygger vidare på den osjälviska inställningen. Här handlar det om att göra 
uppoffringar till flockens, alltså omgivningens, fördel genom egna goda gärningar. Den tredje 
grundstenen fokuserar på livet som helhet, att varje god handling gör skillnad och menar på att vi alltid 
är medvetna om konsekvenserna av våra val. Den fjärde och sista delen handlar om att de som ska 
kontrolleras bekänner och avslöjar sitt innersta, vilket är en förutsättning för att kunna styra 
människor. 

Med denna forskning om maktteknik blir det intressant att se hur författarna går tillväga för att väcka 
intresse för hållbar utveckling hos barn i de böcker som vi analyserar. Kommer resultatet att bekräfta 
det som Ideland och Malmberg (2014) hävdar i sin studie? Att författare utnyttjar barns känslor för att 
fånga deras intresse. 

Kritisk sammanfattning av tidigare forskning 

Det vi kan se i tidigare forskning är att avsnittet om läsning vid tidig ålder lyfter lustfylld läsning med 
inslag av fantasi som värdefull till skillnad mot forskningen om makttekniker som använder sig av 
skrämsel för att fånga ett intresse hos barnen för världens problem. Trots att dessa två går emot 
varandra så kan vi se att dem båda bekräftar Ahlbäcks (2010) forskning, fast på olika sätt. Francesca 
Dal Negro menar att problem bör tas upp men att det ska ske genom en kombination av problem och 
fantasi. Forskningen om makttekniker anser vi bekräftar insikten om människans ansvar för hållbar 
utveckling. Vi ser forskningen kring pastoral power som problematisk eftersom att kunskapen som 
dessa böcker vill nå ut med riskeras att inte bli långvarig och genuin. Detta problematiserande tar vi 
upp mer i diskussionsavsnittet. 
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Syfte och frågeställningar  
Syftet med det här arbetet är att beskriva, analysera och diskutera diskurser kring hållbar utveckling i 
barnböcker för yngre barn.  

För att uppfylla studiens syfte använder vi dessa frågeställningar:  
Vad finns det för barnböcker, avsedda för barn mellan 1-6 år, som behandlar ämnet hållbar 
utveckling?  
Vilka diskurser om hur man fångar barns intresse blir synliga i barnböcker om hållbar utveckling?  
Hur svarar diskurser i barnböckerna på strävansmål i förskolans läroplan kopplat till hållbar 
utveckling? 

Teoretiskt perspektiv 
Nedan kommer vi att redogöra för det teoretiska perspektiv som vi valt att använda för den här 
studien, vilket är poststrukturalism då det går väl ihop med vårt syfte. Då vi ska analysera diskurser 
kring hållbar utveckling i barnböcker har vi valt poststrukturalism som teoretiskt perspektiv för denna 
studie. Lenz Taguchi (2014, s. 11) skriver att de poststrukturalistiska teorierna passar väl ihop med 
kvalitativa studier, exempelvis kvalitativ textanalys som vi kommer att använda vilket beskrivs i nästa 
avsnitt. Utöver det så gör poststrukturalistiska perspektiv det möjligt att få syn på miljön och dess 
betydelse i olika sammanhang (Nordin-Hultman 2004, s.176-177), såsom en verksamhet i förskolan. 
Vi kommer att redogöra för perspektivet och ta upp centrala begrepp i perspektivet som vi sedan 
använder i analysen för att få en fördjupad förståelse av vårt resultat.  

Lenz Taguchi (2014, s. 53,74) tar upp två tankefigurer kring det poststrukturalistiska perspektivet, dels 
den stränga med ett ointresse för det enskilda subjektet och dels den feministiska där subjektet är 
centralt och könat. Båda inriktningarna har dock det språkliga, kulturella och diskursiva gemensamt. 
Med vårt intresse kring barnlitteratur, hållbar utveckling och barns intressen anser vi att sträng 
poststrukturalism med dess fokus på diskurser och språk, samt intresset för det enskilda subjektet från 
den feministiska poststrukturalismen går att kombinera i denna studie. 

Det poststrukturalistiska förhållningssättet härstammar från postmodern teori, vilken uppkom som ett 
ifrågasättande av den modernistiska teorin som i korthet anser att vi människor har en inneboende 
äkthet och att det finns allmängiltiga sanningar (Nordin-Hultman 2004, s. 167; Lenz Taguchi 2014, s. 
48-49). Enligt ett modernistiskt perspektiv bär språkets begrepp på inneboende och universella 
betydelser (Nordin-Hultman 2004, s. 37-38). Just detta ifrågasätter de 
postmoderna/poststrukturalistiska teoretikerna som menar att ord och olika fenomen ges betydelse 
beroende på sammanhang, kultur och diskurser (Lenz Taguchi 2014, s. 10, 57). I och med att 
postmodernism och poststrukturalism uppkom som perspektiv skedde en så kallad “språklig 
vändning”, vilket anses vara gränsen mellan modernism och postmodernism. “Den språkliga 
vändningen” innebar att synen på språket kom att förändras från att se på språket som universellt, till 
en förståelse om att begrepp som används i ett sammanhang eller på en plats i världen kan innebära 
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något helt annat någon annanstans, begreppen är alltså icke-universella (Lenz Taguchi 2014, s. 10, 57) 
(Lenz Taguchi 2014, s. 10, 57; Bolander & Fejes 2015, s. 91; Nordin-Hultman 2004, s. 37-38). 

Den postmoderna teorin grundar sig i ett ontoepistemologiskt synsätt där varande och vetande ses som 
en helhet, kunskap innebär med andra ord att språkligt formulera nya innebörder (Nordin-Hultman 
2004, s. 39). Postmodern teori ställer sammanhanget i centrum och fokuserar på det sociala och 
kulturella (Nordin-Hultman 2004, s. 30-31). Som vi beskrivit tidigare tar Lenz Taguchi upp två 
inriktningar inom det poststrukturella, den stränga och den feministiska. “Sträng” poststrukturalism 
intresserar sig framförallt för de diskurser, förgivettagna och dominerande uppfattningar om något, 
som råder och för vad som händer i mötet mellan subjekt och omgivning (Nordin-Hultman 2004, s. 
168; Lenz Taguchi 2014, s. 13). Den feministiska inriktningen på poststrukturalism har som sagt ett 
starkare intresse för subjektet och utgår från ett diskursivt agentskap hos ett aktivt subjekt. Det innebär 
att människor har en vilja och förmågan att skapa sig själva genom handling och tanke i olika 
situationer (Lenz Taguchi 2014, s. 14, 63; Nordin-Hultman 2004, s. 170). Enligt Nordin-Hultman 
(2004, s. 167-168) handlar subjektivitet om personen i frågas upplevelse av att bli till och diskursivt 
positioneras, vilket betyder att subjektet konstitueras genom egna och andras uppfattningar av hen.  

“Den språkliga vändningen” (som vi redogjort för tidigare), “allt är språk” och “hur man blir ett 
subjekt” är tre utgångspunkter som tas upp för den feministiska poststrukturalismen (Lenz Taguchi 
2014, s. 53). Med “allt är språk” menar Lenz Taguchi (2014, s. 56) att kroppen används som ett 
språkverktyg. Genom sitt uttryck och inhämtande kunskap, subjektets verbala och kroppsliga förmåga 
ger hen möjlighet att veta något om något. Med “hur man blir ett subjekt” menar Lenz Taguchi (2014, 
s. 57-58) att en person utifrån feministisk poststrukturalism både inifrån sig själv och utifrån 
konstitueras med ett förhållande till de rådande diskurserna. Subjektet är alltså både aktivt och 
självständigt samtidigt som det är föremål för allmänna uppfattningar och åsikter. Foucault (1983, s. 
208-209) skriver också om att subjektet både konstitueras av andra och av sig självt. Han kopplar 
subjektiviteten till en form av makt och menar att det finns olika tekniker för att positionera och 
konstituera subjekt. Begreppet pastoral power har vi nämnt tidigare, i delen om tidigare forskning. 
Denna maktteknik grundar sig i ett subjekts beroende av frälsning. Ordet frälsning används eftersom 
att pastoral power härstammar från religiösa kristna sammanhang men kan tolkas som en strävan efter 
att göra rätt (Foucault 1983, s.214-215). Ideland och Malmberg (2014, s. 2-5) använder Foucaults 
begrepp pastoral power och beskriver aspekten om frälsning som ett sätt att nyttja människors 
skuldkänslor för att styra dem. 

Perspektivet gör inte anspråk på någon allmängiltig sanning eftersom att alla upplever saker olika och 
språket anses vara icke-universellt. Med hjälp av de centrala begreppen från teorin som vi valt kan vi 
tolka vårt resultat av empirin för att svara mot studiens syfte och frågeställningar. Vi kan använda 
teorin för att komma närmare vår empiri och få syn på detaljer som vi kanske inte sett annars. 
Eftersom att barn, i en aktivitet som exempelvis läsning av böcker, skapar sig själva genom både sina 
egna och andras uppfattningar blir det viktigt för oss att titta närmare på olika rådande diskurser som 
finns i böckerna. Det blir också relevant att uppmärksamma hur subjektets möjlighet och vilja att agera 
ser ut samtidigt som hen styrs av diskurser. 
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Metod 

Val av metod 
Denna studie har som syfte att beskriva, analysera och diskutera diskurser kring hållbar utveckling i 
barnböcker för yngre barn. Som metod har vi valt att använda oss av kvalitativ textanalys med 
inriktning på diskursanalys då vi även frågar oss vilka diskurser om hur man fångar barns intresse som 
blir synliga i barnböcker samt hur diskurser svarar på det som tas upp i förskolans läroplan om hållbar 
utveckling. Diskursanalys passar även bra för att synliggöra hur språket formar och konstruerar 
världen, samt vad som tas för givet i olika sammanhang eller texter. Detta kommer vi skriva mer om 
lite längre fram i detta avsnitt.  

Vi har valt denna metod då vi upplever att den kommer att ge oss störst möjlighet att besvara våra 
frågeställningar och ge oss den kunskap som vi söker. Metoden kvalitativ textanalys med inriktning på 
diskursanalys upplever vi även är den metod som är rimlig och genomförbar för oss i vår studie, vilket 
är viktigt enligt Fejes & Thornberg (2015, s. 33). Med det menar vi att det genom denna metod skapas 
möjligheter att analysera vårt empiriska material, då materialet består av barnböcker.  

Då textanalys kräver att man utgår från olika frågor som analytiska redskap så läggs det stor betydelse 
vid att dessa frågor ställs på ett relevant sätt i förhållande till det vi vill undersöka. För att skapa en så 
tydlig struktur över analysen och resultatet så finns det en fördel med att redan innan analysarbetet 
börjar skapa denna struktur som vi i vårt fall gjort med en mall över våra analytiska frågor.  

Kvalitativ textanalys 

Kvalitativ textanalys innebär att man läser och analyserar olika typer av texter. Man väljer ut specifika 
texter som man läser och bildar kunskap om utifrån det problem som man vill undersöka. En 
textanalys formas till stor del utifrån den vetenskapliga tradition som arbetet genomförs inom, med 
detta sagt kan en textanalys skrivas utifrån en samhällsvetenskaplig, en språkvetenskaplig eller en 
beteendevetenskaplig tradition och dessa traditioner präglar resultatet av analyserna (Widén 2015, s. 
176-178). Den kvalitativa textanalysen grundar sig i en hermeneutisk tolkningstradition, vilket handlar 
om att läsa, förstå och skapa mening utifrån texterna. Intresset kan både vara att göra författarens 
avsikt synlig eller att synliggöra läsarens tolkning av texten, fokus inom hermeneutik handlar om just 
detta då själva ordet i sig kommer från grekiskan och betyder just tolka, utlägga och förklara (Widén 
2015, s. 178).  

När man ska använda sig av en kvalitativ textanalys behöver analysen utgå från minst en av de tre 
olika analytiska dimensionerna som Widén (2015) redogör för och detta bör framgå tydligt i analysen. 
Kortfattat utgår den första dimensionen från att man analyserar textens författare, vilken kan både vara 
en upphovsman eller redaktör. När man vill få kunskap kring författarens föreställningar kring sitt 
skrivna innehåll brukar man utgå från denna dimension i första hand. Den andra dimensionen utgår 
från att analysera textens språkliga innehåll, vilka ord och begrepp som skrivs fram brukar vara ett 
område som studeras när man utgår från denna dimension. Den tredje dimensionen utgår från att man 
analyserar vilken betydelse texten och dess innehåll får i samhället. Att vilja förstå vad texten speglar 
för typ av samhälle samt att vilja bidra till kunskap kring samhället eller en viss kultur kan vara 
områden som studeras när man utgår från denna dimension (Widén 2015, s. 178-180). Vi har valt att 
utgå från två av dessa ovan nämnda dimensioner vilket kommer vara den andra dimensionen eftersom 
att vi kommer att analysera språket och innehållet i våra valda texter. Vi kommer även att utgå från 
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den tredje dimensionen då vi vill få syn på de diskurser som kan finnas i texterna men även koppla 
dessa till vad som skrivs i förskolans läroplan. 

Inom en kvalitativ textanalys behöver de texter som analyseras att väljas ut och avgränsas. 
Textanalyser går att göra på en mängd olika typer av texter men det slutgiltiga valet avgränsas utefter 
studiens problem och det frågor som ska analyseras (Widén 2015, s. 180). I denna studie kommer vi 
att analysera barnböcker som riktar sig till barn mellan 1-6 år, dessa kommer vi redogöra för under 
rubriken “Urval och avgränsningar”. Utifrån Widéns (2015) kategorisering av böcker faller troligen 
våra valda texter inom ramen för att klassas som “privata texter”, då ett exempel på sådana texter kan 
vara skönlitterära texter samt att analyser av dessa texter brukar ge kunskap om hur enskilda personer 
uppfattar det aktuella ämnet som texten behandlar (Widen 2015, s. 181-182).  

Innan textanalysen kan påbörjas behövs det redskap som används för att analysen ska kunna 
framställas. Inom ett vetenskapligt analysarbete sker detta genom att framställa ett antal frågor som i 
sig blir verktyget för att genomföra analysen. Våra frågor som kommer att användas som 
analysverktyg presenteras i det stödmaterial som finns under rubriken “Genomförande”. Att framställa 
väl anpassade frågor kopplade till vår studie är av största betydelse, då frågorna blir ett redskap för att 
föra studien framåt (Widén 2015, s. 182).  

Diskursanalys 

Den andra metoden för studien är diskursanalys som passar väl ihop med metoden textanalys och våra 
frågeställningar för vår studie. Denna metod kommer vi inte utgå fullt ifrån utan vi kommer att utgå 
från textanalys men med diskursanalytiskt innehåll. Det finns en mängd förklaringar över vad 
diskursanalys är. För att göra det lite enkelt begripligt kan man tänka vad ordet diskurs betyder, vilket 
är en rådande uppfattning av ett specifikt sammanhang.  

Med en diskursanalys kan vi få kunskap kring språket och hur den formar och konstruerar omvärlden 
(Bolander & Fejes 2015, s. 92). Vi kommer att använda oss av Foucaults sätt att se på diskurser, då 
han ser till hur diskurser är konstruerade och vad som utesluts och innesluts i diskursen (Bolander & 
Fejes 2015, s. 93). Boréus (2015, s. 177) skriver att Foucault inte enbart tar upp händelser i sig utan 
fokuserar mycket på vad som händer parallellt med dessa. Boréus (2015, s. 164-166) redogör även för 
tre typer av diskursanalys som vi kommer att använda oss av. Den första handlar om det som 
underförstås eller det som tas för givet i texterna och i olika sammanhang, vilket kan ses som en 
central del av det man vill få syn på med hjälp av diskursanalys. Den andra handlar om att analysera 
subjektspositioner. Vilket förklaras som den plats som en person får för sitt handlande eller ett 
utrymme för handling för en person som är kategoriserad på ett bestämt sätt. Den tredje handlar om att 
analysera utestängningsprocedurer vilket innebär att man vill få syn på vad som trängs undan och 
gestaltas som fel, onaturligt och osant. Något som är avgörande för vad som ses som rätt eller fel kan 
bero på vem som bestämmer och tolkar fenomenet i fråga (Boréus 2015, s. 164-166). Dessa tre sätt att 
utföra en diskursanalys på kommer vi att använda oss av när vi genomför vår analys, där vi kommer 
att försöka urskilja vilka rådande uppfattningar som finns i böckerna.  

Urval och avgränsningar 
Redan tidigt i arbetet med den här studien kom vi fram till hur urvalet av empirin skulle tas fram. Men 
innan det var helt fastställt diskuterade och funderade vi kring vart vi skulle inhämta vår empiri, valet 
stod mellan förskolan och allmänna bibliotek. Eftersom syftet är att ta reda på om barnböcker 
behandlar ämnet hållbar utveckling behövde vi hitta barnböcker med detta som innehåll och det 
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kändes intressant att vända sig till biblioteken för att samla in vår empiri. Anledningen till det är för att 
vår uppfattning är att på bibliotek finns det ett bredare urval av olika typer av böcker än vad det gör 
ute på förskolorna.  

Tanken var också att vi genom denna insamlingsmetod, där vi tog hjälp av bibliotekarierna för att hitta 
böcker som behandlar ämnet hållbar utveckling, fick vi en aktuell och tillförlitlig bild av vilka böcker 
som kan tänkas nå barn och barn på förskolan. Vi ville även ha böcker vars huvudsakliga handling var 
just den hållbara utvecklingen och inte böcker som behandlade ämnet i skuggan av en annan handling. 
De böcker vi valde ansåg vi hade stor möjlighet att svara på våra frågeställningar, vilket enligt Boréus 
(2015, s. 160) är en del i urvalet av empiri. Vi upplever att bibliotek är en vanlig källa för förskollärare 
till att snabbt få tag på relevanta barnböcker för deras verksamhet, dessutom har vi båda märkt i vår 
praktik att många förskolor lånar böcker från bibliotek. 

Undersökningsmaterial  

Nedan presenteras studiens undersökningsmaterial vilket består av sex stycken barnböcker. Vi har valt 
att presentera dem utefter deras utgivningsår i syfte att få en tydlighet, men utgivningsåren är inte 
något som vi valt att fokusera på. Vi är intresserade av innehållet och böckerna nedan är de böcker 
som vi funnit relevanta för vår studie. 

Välkommen till tippen! - Anneli Jordahl och Anna Bengtsson (2007) 

Bilderboken handlar om Freddie Frisk och Stefan Mört som arbetar på soptippen eller 
återvinningscentralen som det heter egentligen. I boken får vi följa med Freddie och Stefan på en 
arbetsdag på återvinningscentralen, dit människor kommer för att slänga sina gamla saker. Freddie och 
Stefan hjälper till att förklara hur de ska sortera så att rätt sak hamnar bland rätt material, tex. 
brännbart, glas, metall och papper. De förklarar även vad som kan hända om vi inte sorterar rätt och 
vilka material som kan locka dit soptjuvar.  

Hjälp vår jord! - Lauren Child (2008) 

Bilderboken handlar om syskonen Charlie och Lola. Lola samlar på alla möjliga saker men efter ett 
besök hos en kompis vill hon inte samla på saker längre. Hemma hos kompisen Marv fick hon se 
storebror Martys rum och det är fullt av saker, då han inte vill slänga någonting. Lola tycker att hans 
rum är stinkigt och vill nu slänga alla sina saker. Men storebror Charlie föreslår att hon kan återvinna 
sakerna istället för att slänga. Lola vet inte vad återvinna betyder men detta förklarar Charlie för 
henne. En dag hittar Lola en tidning hemma som heter “Hjälp vår jord” och handlar om just 
återvinning, i tidningen står det om en tävling där man kan vinna ett eget träd om man samlar in 100 st 
saker av varje material som är gjorda av metall, plast och papper. Lola vill gärna plantera ett eget träd 
så de börjar genast att leta saker som de kan sortera och återvinna. De inser att 300 saker är väldigt 
mycket så Lola berättar om återvinning och tävlingen i skolan nästa dag och alla vill vara med och 
återvinningen påbörjas! 

Hjälp! Sa Akva - Carina Wilke, Björn Wilke och Katarina Dahlquist (2009) 

Bilderboken handlar om Viktor och Vilja som efter sommarlovet ses igen och vill gå tillbaka till kojan 
som de byggde i våras vid Lillsjön, Viljas lillebror Måns följer också med. Men när de kommer fram 
upptäcker de att kojan rasat ihop och plötsligt hör de någon som ropar på hjälp. Det är Akva som ropar 
och hon berättar för barnen att hon är en del av vattnet och att djuren omkring sjön mår dåligt och för 
att de ska må bra måste hon vara ren och frisk. Det är smutsigt och det ligger skräp runt sjön, för att 
hjälpa till så börjar barnen att plocka bort allt skräp. Plötsligt träder något mörkt och hotfullt fram över 
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dem, det är Monstergluffs förklarar Akva. Han älskar smuts och sprider sin smuts så att alla djur och 
växter runt Lillsjön mår dåligt och blir förgiftade. Barnen vill hjälpa Akva och alla djur i skogen så de 
börjar försöka ta reda på vem Monstergluffs är och vart han kommer ifrån, tillslut hittar de en soptipp 
som ligger i anslutning till skogen och det visar sig att det är därifrån all smuts och gift kommer. 
Barnen berättar detta för sina föräldrar och de tillsammans med skolan tar bort allt skräp därifrån och 
slänger allt på en riktigt soptipp där soporna sorteras och tas om hand.  

I slutet av boken finns 5 sidor med fakta om vatten och hur man kan hjälpa Akva på några enkla sätt i 
sin egen vardag. 

Efter sista slurken - panta burken! - Hanna Semerson & Jørgen Eivind Hansen (2010) 

Bilderboken handlar om Leo som är 5 år och tycker om att dricka läsk. Han älskar att bada i havet och 
vi får följa med honom och hans föräldrar en dag på sommarlovet när de åker till stranden. Eftersom 
det är så varmt vill han redan på väg till stranden dricka en läsk, när de kommer fram har han druckit 
upp läsken och kastar burken i diken från bilen. När de sedan är på stranden dricker han en läsk till 
och kastar återigen burken i sanden. Då reagerar en pojke som sitter på en filt lite längre bort på 
stranden. Han förklarar för Leo att man inte får kasta skräp i naturen sådär, att man ska panta 
burkarna. Leo vet inte vad det betyder och pojken förklarar att man lägger in burkarna i en maskin 
som sedan gör dem gamla burkarna till nya. Leo tycker att det låter bra och häftigt. De kollar runt på 
stranden och upptäcker att det finns jättemycket läskburkar och annat skräp, så de börjar plocka upp 
detta och går slutligen till en mataffär för att panta burkarna som de plockat upp.  

I slutet av boken finns en faktasida om miljö och återvinning riktade till barn men även en sida med 
kort miljöinformation riktade till vuxna.  

Liv och miljö - Torsten Bengtsson (2013) 

Boken är en förenklad faktabok. Boken inleds med en berättelse om Sara och hennes hund som rymt 
en dag när de är ute i skogen. När hon letar efter hunden upptäcker hon att vattnet i ån är grönt och 
luktar illa samt att det finns döda djur i ån. Hon hittar hunden och lite senare får de veta att det är gifter 
från en fabrik som läckt ut i ån. Därefter inleds mer fakta inriktade avsnitt som handlar om vår natur 
men tar även upp klimatpåverkan, återvinning, kompostering samt hur man kan tänka kring mat. 

Tånge sjötrollet - Anita Steiner (2014) 

Bilderboken handlar om just sjötrollet Tånge och hans vänner som bor i havet. Han plockar skräp från 
havet och stranden för att rädda sina vänner. Han räddar även sina vänner från att bli fast i fisknät och 
fiskekrokar. Skräpet som han kan använda sparar han och resten sopsorteras. Han räddar även Ådas 
ägg från att bli uppätna av minken Kirr. 

Genomförande 
För att samla in studiens empiriska material valde vi att besöka två av de största biblioteken i två olika 
kommuner i Stockholmsområdet. Där tog vi kontakt med en bibliotekarie för att be om hjälp att hitta 
böcker riktade till barn i förskoleåldern som tar upp ämnet hållbar utveckling. För att få fram förslag 
på böcker sökte de i systemet på olika sökord som t.ex. miljö, miljöproblem, återvinning, sopsortering. 
Totalt fick vi ihop sex olika böcker som innehåller hållbar utveckling och riktar sig till barn i 
förskoleåldern. Om man ville undersöka lite mer avancerade faktaböcker för äldre barn fanns det ett 
antal titlar till. Två av dessa sex böcker kom upp som förslag på båda biblioteken.  
Som tidigare nämnt under rubriken urval valde vi att samla in det empiriska materialet enligt ovan för 
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att det ger en tillförlitlig bild om vilka böcker som kan erbjudas just nu ute på biblioteken som tar upp 
detta ämne. Vi anser också att denna insamlingsmetod är ett vanligt sätt att som förskollärare samla på 
sig relevanta böcker att använda i sin barngrupp.   

Därefter läste vi igenom alla böckerna för att bilda oss en uppfattning av vad böckerna handlar om och 
vad som tas upp i relation till det ämne som vi vill undersöka. Vi ville få en bild av hur dessa böcker 
tar upp ämnet hållbar utveckling och hur det framställs. På vilket sätt böckerna kan tänkas locka barn 
för att intressera sig för ämnet, men även ifall vi kan få syn på om böckernas innehåll kan kopplas till 
förskolans läroplan. Därefter skapade vi ett stödmaterial (se nedan) för textanalys som vi kunde 
använda oss av för att få en tydligare bild av böckerna. Detta blev ett stöd i att kunna reflektera och 
analysera böckernas innehåll kring de frågor som vi vill undersöka.  

Ett problem som vi stötte på under insamlingen av materialet var först att vi fick en känsla av att det 
kanske inte skulle finnas några böcker som tog upp hållbar utveckling för barn i förskoleåldern. Detta 
hänger ihop med att vi fick hjälpa till med förslag på olika sökord som skulle kunna ge relevanta 
träffar. Den ena bibliotekarien sökte till en början enbart på miljö och miljöfrågor vilket gav ett ganska 
snävt resultat, men när vi bad hen att söka på t.ex. återvinning så gav det andra relevanta träffar. Detta 
kan vara ett problem då vi som student eller förskollärare behöver vara lite extra insatta i det vi vill ha 
hjälp med.    

Textanalytiskt stödmaterial: 

•   Titel/Författare/Illustratör/Förlag/Utgivningsår 

•   Handling 

•   Karaktärer 

•   Text/Bild 

•   Tid   

•   Vilka begrepp används för att beskriva/skriva om hållbar utveckling?  

•   Språkanvändning? 

•   Miljö 

•   Vilka miljöproblem tas upp? 

•   Hur framställs innehållet i syfte att locka/fånga barnens intresse? 

•   Vad i böckernas innehåll kan kopplas till förskolans läroplan? 

Databearbetning och analysmetod 
När det empiriska materialet var insamlat var det dags att analysera böckerna. Vi valde att skapa ett 
stödmaterial (Bilaga 1). Ett exempel på genomförd barnboksanalys finns i Bilaga 2. Stödmaterialet 
består av ett antal olika analysfrågor som används för att få syn på om barnböckerna tar upp ämnet 
hållbar utveckling och hur ämnet isåfall tas upp. Vi är även intresserade av vilka diskurser som vi kan 
urskilja och hur man fångar barns intresse i barnböcker, samt hur diskurserna svarar på strävansmålen 
som tas upp i förskolans läroplan kopplat till ämnet.  

För att skapa relevanta analysfrågor har vi inspirerats av några av de punkter som Laukka (2013) tar 
upp, vilket är handling, karaktärer, text/bild och tid. Dessa punkter valde vi att börja analysen med då 
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de bidrar till att skapa en tydligare bild av boken. Vi analyserade fram vad boken handlar om, vilka 
karaktärer som boken består av samt om boken tar upp vilken tid berättelsen rör sig inom. Vi tittade 
även på hur text och bild var relaterade till varandra (Laukka 2013, s. 187-189). Nästa steg i analysen 
var att titta på textens innehåll för att ta fram vilka begrepp som skrivs fram i böckerna för att beskriva 
ämnet hållbar utveckling samt hur språket i boken framställs. Som inspiration för dessa punkter ligger 
Widéns (2015, s. 184) textanalytiska frågor som grund. Vi har även valt att titta på vilken miljö som 
berättelserna skildras i då miljön är en viktig del för oss läsare och då vi vill titta på hållbar utveckling 
känns miljön som en central och intressant aspekt (Nikolajeva 2000, s. 117-118).  

Slutligen valde vi att skapa några egna frågor för att rikta in oss ännu mer på det område som vi vill 
undersöka. Dessa tre frågor blev: Vilka miljöproblem som tas upp? Hur framställs innehållet i syfte att 
fånga barns intresse? Vad i böckernas innehåll kan kopplas till förskolans läroplan?  

Forskningsetiska överväganden  
Vi har funderat mycket kring vilka etiska överväganden vi ska ta upp i och med att vår studie inte 
utgår från empiri som involverar mänskliga individer. Eftersom att vår studie omfattar kvalitativ 
textanalys av barnböcker så har vi valt att fokusera på forskningsprocessen och de forskaretiska och 
interna problem som kan uppstå. Enligt Vetenskapsrådet (2011, s. 16) så benämner man nämligen de 
etiska frågor som inte berör medverkande personer, för forskaretik eller intern forskningsetik. Det 
handlar alltså om hantverket i studien, forskarens roll, tillvägagångssätt och ansvar.  

I startgropen för studien diskuterade vi kring vilka metoder vi skulle använda i studien och tänkte först 
använda två stycken. Textanalys var för oss självklart men vi var också intresserade av att samla 
empiri ute på fältet, varför vi funderade på om vi också skulle göra någon form av intervju med 
pedagoger eller inventering i olika förskolor. Efter råd av handledare och även andra lärare bestämde 
vi oss dock för att hålla oss till textanalysen då flera metoder kräver en större studie. Vetenskapsrådet 
(2011, s. 30) skriver även att i valet mellan olika metoder så ska man välja den metod som utsätter 
medverkande för minsta möjliga negativa konsekvenser. Eftersom att vårt syfte uppnås bäst med 
textanalys och ingen medverkande kan komma till skada, var denna metod det bästa alternativet för 
oss. Det närmaste vi kommer mänskliga deltagare i denna studie är de författare till de olika böcker 
och artiklar som använts. Dessa källor har vi varit noga med att hänvisa till med korrekta referenser 
och citat. 

En annan forskaretisk aspekt i vår studie handlar om hur vi, studenter emellan, valt att lägga upp 
arbetet. Enligt Vetenskapsrådet (2011, s. 72-73) är det viktigt att vara tydliga kring bådas 
förväntningar av samarbetet. Fördelningen av arbetet ska vara rimlig och behöver eventuellt 
uppdateras under studiens gång. I ett forskningsarbete kan det också vara lämpligt att stötta varandras 
utveckling, ett exempel på detta är att inte enbart fördela arbetet utifrån styrkeområden utan även låta 
varandra utmanas i områden man inte kan så bra sedan tidigare. I vår studie har arbetet varit 
utmanande för oss båda, då ingen av oss gjort studier på denna nivå tidigare. Arbetsfördelningen har 
skett i samförstånd och är ett resultat av vad vi kommit fram till känns okej för oss båda.  

Studiens kvalitet 
I texten God Forskningssed (Vetenskapsrådet 2011, s. 24) står det att en studie bör uppfylla olika krav 
för att bedömas kvalitativ, bland annat bör texten vara originell, etisk och även uppfylla kraven för 
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validitet. Vår text är unik och äkta, originell, i och med att vi använt våra egna ord i beskrivningar och 
refererat korrekt till källor som vi använt. Vi är tydliga och har noga övervägt de etiska frågor vi ställts 
inför. Thornberg och Fejes (2015, s. 258) skriver att validitet i första hand var något som användes 
inom kvantitativ forskning men sedan kom att användas även inom kvalitativ. Validiteten beror på om 
studiens syfte och frågor är undersökningsbara och om resultat och analys besvarar dessa. Thornberg 
och Fejes (2015, s. 258) lyfter även upp begreppen trovärdighet och tillförlitlighet som motsvarande 
krav för den kvalitativa forskningen. Då handlar det mer om att man varit systematisk i sin 
undersökning och hur noggrann man varit i insamling och analys av data. 

Metoden vi valde, kvalitativ textanalys, har passat bra för vår studie eftersom att ambitionen varit att 
undersöka innehållet i barnböcker med en specifik inriktning. Det är ofta en utmaning att göra något 
man inte gjort tidigare, men det som egentligen har varit svårt med metoden är att utbudet av 
barnböcker med fokus på hållbar utveckling enligt oss varit tunt och därför gett oss lite material att 
analysera. I den sammanfattande delen av textanalysen fanns det stor risk att bli upprepande och därför 
var vi noga med att använda ett varierat språk samtidigt som det var viktigt för oss att hålla strukturen 
tydlig. Ahrne och Svensson (2015, s. 243) betonar betydelsen av att skriva fram akademiska texter på 
ett klart och tydligt sätt, för att läsare enkelt ska kunna förstå och hänga med. 

De positiva aspekterna med vår metod är att den varit ett bra hjälpverktyg för att få en överblick på 
innehållet samt att vi genom “analysglasögon” fått syn på viktiga detaljer. Vi anser också att metoden 
och vårt tillvägagångssätt vid insamling av undersökningsmaterial är tillförlitlig eftersom att vi besökt 
tre bibliotek i två olika kommuner, varav de två största båda rekommenderade två av de böcker vi 
analyserat. Alla de böcker vi valt att undersöka var relevanta i förhållande till vårt syfte och våra 
frågeställningar och hade hållbar utveckling som huvudfokus. Det stödmaterial som vi använde i 
metoden var också till stor hjälp, då strukturen var tydlig och lätt att följa. Den del där vi analyserade 
böckerna en och en var tidskrävande, vilket ju varierar beroende på hur många böcker man använder. 
Vi är dock övertygade om att tidsaspekten är svår att undvika, oavsett vilken metod man väljer. 

Vi anser att metoden har mött våra förväntningar och bidragit till att vi uppfyller syftet med studien, 
samt hjälper oss att besvara våra frågeställningar. Om vi hade använt en annan metod, så hade vi 
troligtvis behövt ändra omfattande i syfte och frågeställningar. 
Med möjlighet till flera metoder hade vi gärna valt att intervjua pedagoger i förskolan, med den 
empirin hade vi även kunnat få syn på pedagogens subjektiva upplevelse av hur barnböcker inriktat på 
hållbar utveckling används i verksamheten. 
Det teoretiska perspektivet vi använt har varit användbart eftersom att det fått oss att se resultatet av 
vår data med andra ögon, exempelvis får man syn på nya detaljer. Det poststrukturalistiska 
perspektivet som vi valt tar upp språk, diskurser och subjektet som centrala begrepp vilket hjälper oss i 
vår analys att besvara våra frågeställningar och uppfylla studiens syfte.  

Den tydliga strukturen i vår studie går att problematisera, då det finns en risk att den hämmar oss i att 
tänka utanför våra ramar. Vi anser dock att vi har en möjlighet att forma strukturen efter vår önskan, 
då det är vi själva med inspiration från andra som utformat den. En annan risk med vår struktur är att 
läsaren inte kommer så nära vårt analyserade material i resultatet som eventuellt varit möjligt med en 
annan struktur. Den positiva aspekten av strukturen är att vi får med mycket relevant material som är 
lätt att förstå och väl sammansatt. Eftersom att vi, författare av denna studie, också är aktiva subjekt 
påverkar våra tidigare erfarenheter och uppfattningar vår tolkning av de tre diskursanalytiska 
utgångspunkterna (tas upp under ”Val av metod”) och urskiljandet av diskurser i barnböcker. 
Analysen av vårt material hade då eventuellt blivit en annan med andra författare.  
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Resultat och analys 
Nedan kommer studiens resultat och analys att presenteras utifrån studiens syfte som är att beskriva, 
analysera och diskutera diskurser kring hållbar utveckling i barnböcker för yngre barn. Med analysen 
av våra resultat redogör vi för svaren på våra frågeställningar i relation till vår valda teori. 
Frågeställningarna vi ställt oss är; Vad finns det för barnböcker, avsedda för barn mellan 1-6 år, som 
behandlar ämnet hållbar utveckling? Vilka diskurser om hur man fångar barns intresse blir synliga i 
barnböcker om hållbar utveckling? Hur svarar diskurser i barnböckerna på strävansmål i förskolans 
läroplan kopplat till hållbar utveckling? Det är även utifrån dessa frågeställningar som vi kommer att 
dela upp avsnittets analysdel. 

I vår presentation av resultatet använder vi kvalitativ textanalys som metod och det stödmaterial för 
bilderboksanalys som vi redogjort för under rubriken “Genomförande”. Exempel på stödmaterialet och 
en genomförd analys finns under bilaga 1 och 2. 
Resultatet av textanalysen utgör sedan underlaget för vår analys, där vi använder diskursanalys för att 
tolka vår empiri. 

 

Resultat av textanalys 

Handling: Böckernas handling skulle kunna ses som uppdelade i två, eventuellt tre olika kategorier. 
Alla faller alltså inte in under samma typ av handling. Den första kategorin som vi analyserat fram är 
där huvudkaraktärerna, karaktäriserade som barn, är på väg att göra ett mindre bra val för miljön men 
blir stoppad av någon annan, i båda dessa böcker sker det av ett annat barn. Huvudkaraktären blir 
stoppad men får även en förklaring eller förslag på hur man kan göra ett bättre val för miljön. Som 
exempel vill Lola i “Hjälp vår jord!” av Lauren Child slänga alla saker som hon sparat på. Men hennes 
bror Charlie föreslår att hon kan återvinna sakerna istället för att slänga.  

Den andra kategorin som vi analyserat fram handlar i första hand om att huvudkaraktärerna upptäcker 
ett miljöproblem och/eller vill rädda någon annan genom att bidra till en bättre miljö. Detta ser vi i tre 
böcker, nämligen “Hjälp! sa Akva” av Carina och Björn Wilke, “Tånge Sjötrollet” av Anita Steiner 
samt till viss mån i “Liv och Miljö” av Torsten Bengtsson. Tydligast blir detta i “Hjälp! sa Akva” då 
huvudkaraktärerna upptäcker föroreningar i skogen och blir tillfrågade av Akva att hjälpa henne med 
detta. De börjar samla upp skräp i skogen men tar även reda på varifrån alla föroreningar kommer 
ifrån, allt för att rädda skogen och djuren som bor där med Akva vid sjön. Vi kan även se detta i den 
korta berättelsen som finns i “Liv och miljö” där Sara upptäcker utsläpp från en fabrik i närheten av 
skogen när hon en dag är ute med sin hund i skogen och ser att det finns en mängd döda fiskar och 
djur i ån som går genom skogen.  

Den tredje kategorin som vi analyserat fram innefattar en blandning av båda ovanstående kategorier. 
Nämligen den som boken “Välkommen till tippen” av Anneli Jordahl faller in under. Här vill 
huvudkaraktärerna vara med och rädda miljön från giftutsläpp och se till att alla gamla saker återvinns 
och görs till nya saker, för att detta är det bästa för miljön enligt dem. Men de informerar även andra 
människor om hur man kan tänka och agera för att bidra till en hållbar utveckling. 

Karaktärer: De karaktärer som framställs i böckerna är i huvudsak människor och i de flesta fall som 
barn i huvudrollen. Det är huvudkaraktären som berättelsen följer och deras uppdrag är att bidra till en 
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hållbar utveckling. I de flesta fall är detta barn, i “Välkommen till tippen” av Anneli Jordahl är det två 
vuxna och deras arbete på soptippen som berättelsen följer. I en av böckerna, nämligen “Tånge 
Sjötrollet” av Anita Steiner är det ett troll i huvudrollen och de resterande karaktärerna är framställda 
som djur. Den andra boken som har djur eller fantasi karaktärer i berättelsen är “Hjälp! sa Akva” av 
Carina och Björn Wilke. Sammanfattningsvis är det vanligast förekommande med människor, 
framförallt barn som karaktärer i dessa böcker.    

Text/Bild: I merparten av bilderböckerna kompletterar texterna och bilderna varandra på 
sammanhängande sätt där texterna bildar en målande berättelse och bilderna avspeglar det som texten 
berättar. Merparten av böckernas bilder är tecknade/målade och i två utav dessa finns fotografier 
inklippta i bilderna. I de flesta fall är bilderna i böckerna dominerande, men det finns även några 
undantagsfall bland vårt insamlade empiriska material. Det handlar om t.ex. boken “Liv och miljö” av 
Torsten Bengtsson som mer är en enklare faktabok än en bilderbok. Här är det texten som dominerar 
och endast ett fåtal sidor har bilder bland texten. Den andra boken som utmärker sig från resten är 
“Tånge Sjötrollet” av Anita Steiner där bilderna och texten är uppdelade, ena sidan finns enbart bild 
och tillhörande sida finns enbart text, och i denna bok finns det relativt lite text i jämförelse av 
resterande böcker. Bilderna speglar det som står i texten men texten bildar inte en flytande berättelse 
som resterande böcker gör.  

Tid: I alla utom en av bilderböckerna kan vi utläsa under hur lång tidsperiod som böckerna utspelar 
sig. Som exempel utspelar sig “Hjälp! sa Akva” av Carina och Björn Wilke under flera årstider vilket 
är den längst perioden av de böcker som vi analyserat. Kortast period har “Välkommen till tippen” av 
Anneli Jordahl och “Efter sista slurken - panta burken!” av Hanna Semerson som utspelar sig under en 
dag. Alla böcker förutom “Hjälp! sa Akva” utspelar sig under sommar/vår vilket framkommer både 
utifrån text och bild. Alla böcker utom två utspelar sig i nutid, “Tånge Sjötrollet” av Anita Steiner och 
“Hjälp! sa Akva” innehåller mer inslag av fantasi vilket inte ger samma känsla av nutid.  

Begrepp som används för att beskriva hållbar utveckling: Det begrepp som beskriver hållbar 
utveckling och tas upp i samtliga böcker är begreppet återvinning. Andra begrepp som tas upp i 
merparten av böckerna är begrepp som panta, sortera, kompostera och samla. Den bok som utmärker 
sig lite extra är boken “Liv och miljö” av Torsten Bengtsson som tar upp tidigare nämnda begrepp 
men även begreppet hushålla, vilket upplevs som ett centralt begrepp för att skapa en hållbar 
utveckling.  

Begrepp som är en motsats till en hållbar utveckling (hotar en hållbar utveckling): Det är inte 
enbart begrepp som beskriver en hållbar utveckling som tas upp i dessa böcker utan vi kan även se att 
det tas upp en mängd begrepp som spelar på läsarens känslor i syfte att skrämmas genom att beskriva 
vad som kan hända om vi inte försöker skapa en hållbar utveckling. Exempel på två böcker som 
utmärker sig är “Välkommen till tippen” av Anneli Jordahl och “Hjälp! sa Akva” av Carina och Björn 
Wilke. I båda dessa böcker tar man upp begrepp som gift, förgifta, sopor och smuts. Även böckerna 
“Liv och miljö” av Torsten Bengtsson och “Hjälp vår jord” av Lauren Child tar upp negativt laddade 
begrepp som avgaser och slösa. 

Språkanvändning: Merparten av böckerna består av målande berättelser med enkelt språk på barns 
nivå. Böckerna innehåller antingen inslag av enklare fakta invävt i berättelsen eller med fakta i slutet 
av boken. Merparten av böckerna riktar sig till både barn och vuxna då det finns vissa ord som kan 
behöva förklaras av en vuxen samt att bokens innehåll kan vara ett bra stöd för samtal mellan barn och 
vuxen kring ämnet hållbar utveckling. Två böcker som på ett utmärkande sätt riktar sitt språk till 
barnen är “Hjälp vår jord!” av Lauren Child genom att använda sig av påhittade ord som “stinkigt”, 
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“ny-igare” och liknande. I boken “Efter sista slurken - panta burken!” av Hanna Semerson har man 
använt sig av olika frågor i slutet av några sidor i boken som t.ex. “Kan du se var burkarna och 
flaskorna gömmer sig? Vad borde inte heller ligga på stranden?” vilket bidrar till att rikta sig till 
barnen i första hand.  

Miljö: Samtliga böcker som vi har analyserat har utspelat sig utomhus samt övervägande under 
sommartid. Det som skiljer böckerna emellan är bland annat vad som i dessa fall är utomhus, då 
böckerna utspelar sig både på återvinningscentralen, stranden, skogen och i havet. Den bok som skiljer 
sig från mängden gällande miljön är “Hjälp vår jord!” av Lauren Child då den både utspelar sig 
utomhus men även mycket inomhus, vilket då är i hemmet samt på skolan. De gör även ett kort besök 
på ett sopberg och i en fabrik. Utmärkande från resten är även boken “Efter sista slurken - panta 
burken!” av Hanna Semerson där karaktärerna gör ett besök i matbutiken och deras pantmaskin. Men 
sammantaget utspelar sig dessa böcker i huvudsak utomhus.  

Miljöproblem som tas upp i böckerna: Efter att vi analyserat böckerna kan vi även här säga att 
böckerna kan delas upp i tre olika kategorier i förhållande till vilka miljöproblem som tas upp i 
böckerna, värt att nämna är att det är en jämn fördelning av böckerna som hamnar under respektive 
kategori. Den första kategorin får kallas för nedskräpning då böckerna handlar om att 
huvudkaraktärerna ska plocka upp skräp som någon annan kastat ute i naturen men även att karaktären 
själv skräpar ner men får ny kunskap och ändrar sitt beteende genom att själv börja plocka upp skräp 
av olika slag. Den andra kategorin får kallas för giftutsläpp då dessa böcker handlar om att naturen har 
blivit förgiftad genom nedskräpning men även av utsläpp från fabriker. Den tredje kategorin får kallas 
för överkonsumtion då böckerna tar upp problemet med att vi människor behöver återvinna våra gamla 
saker istället för att köpa nya saker. Detta tas även upp i “Liv och miljö” av Torsten Bengtsson i 
relation till hur vi hanterar t.ex. vår mat och att vi slösar med resurser om vi slänger mat som 
fortfarande går att äta.  

Hur framställs innehållet i syfte att fånga barnens intresse? Efter att vi analyserat böckerna har vi 
kommit fram till att samtliga böcker på ett eller annat sätt har ett innehåll som kan fånga barns 
intresse. Exempel på innehåll som vi tolkar som sätt att fånga barns intresse är bland annat att ha barn 
som huvudkaraktärer, att använda sig av påhittade fantasifulla ord riktade till barn samt att handlingen 
bygger på verkliga händelser eller miljöer som barnen kan relatera till. Även bokens bilder kan bidra 
till att fånga intresset hos barnen, detta har vi sett i merparten av böckerna genom färgstarka och 
fängslande bilder eller fotografier inklippta i bilden. Bilderna kan vara lite läskiga men ändå 
spännande eller att bestå av mycket olika saker som gör att det finns mycket för barnen att titta på. Ett 
annat sätt att fånga intresse kan vi se i “Hjälp vår jord!” av Lauren Child som baseras på ett tv-
program för barn, vilket leder till en igenkänning för barnen.  

Vi kan även se att vissa böcker spelar på läsarens känslor genom att skrämmas och beskriva vad som 
kan hända om vi inte tänker på att ta hand om vår miljö men i relation till detta beskriva vad man kan 
göra för att bidra till en bättre miljö, detta kan vi t.ex. se i “Hjälp! sa Akva” av Carina och Björn 
Wilke. I boken “Efter sista slurken - panta burken!” av Hanna Semerson använder de sig av ett 
ytterligare sätt att fånga barnens intresse, nämligen att använda sig av olika följdfrågor i slutet av 
sidorna som riktar sig till just barnen som läser boken. Ett exempel på en sådan fråga som boken 
avslutas med är “Vad ska man göra med urdruckna läskburkar och läskflaskor?”.  

Vad i böckernas innehåll kan kopplas till förskolans läroplan? I förskolans läroplan (Skolverket 
2016) står det att “Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så 
att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och i framtid” (Skolverket 2016, s. 7). Efter analys av 
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våra böcker anser vi att detta syns genom att merparten av böckernas berättelser utspelar sig i verkliga 
och ofta förekommande situationer som t.ex. på stranden, i hemmet, på skolan och i skogen. I dessa 
situationer försöker karaktärerna på ett konkret sätt göra miljön lite bättre eller renare, ett exempel på 
det är ifrån “Efter sista slurken - panta burken!” av Hanna Semerson där huvudkaraktären Leo samlar 
ihop burkar från stranden och pantar dessa på matbutiken.  

I förskolans läroplan (Skolverket 2016) finns även ett strävansmål som lyder “Förskolan ska sträva 
efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, 
natur och samhälle påverkar varandra” (Skolverket 2016, s. 10). Detta bidrar böckerna med i huvudsak 
genom de olika fakta delarna som finns i en del av böckerna, men även de böcker som har faktainslag 
invävda i berättelserna bidrar till denna kunskap om hur människor och naturen påverkar varandra. I 
slutet av “Hjälp! sa Akva” av Carina och Björn Wilke finns det fem sidor med kort fakta om hur man 
kan bidra till en bättre miljö genom olika sätt att agera i sin egen vardag. Men även boken 
“Välkommen till tippen” av Anneli Jordahl bidrar till kunskap kring ovanstående strävansmål genom 
de enkla men konkreta fakta inslagen som vävs in i textens berättelse. Därför bidrar samtliga böcker 
till ökad kunskap på ett enkelt och roligt sätt på barns nivå och av den anledningen går böckerna att 
använda i en förskoleverksamhet med förankring till förskolans läroplan.  

 

Analys 

Vad finns det för barnböcker, avsedda för barn mellan 1-6 år, som behandlar ämnet hållbar 
utveckling? 
Utifrån vad vi kan se i vår studie så är utbudet av barnböcker med huvudfokus på hållbar utveckling 
relativt begränsat. Vi har totalt använt oss av 6 böcker som vi hittat på två kommuners största 
bibliotek, två av dessa kom upp på båda biblioteken. Vilket rimligtvis ger en bra överblick över vilket 
utbud som är tillgängligt för dagens förskolor. Vi hittade flera böcker om hållbar utveckling för barn, 
men många av böckerna riktade sig till äldre barn från 5 år och uppåt. 
Bilderböckerna vi hittade och har bearbetat, visar på att det finns en stor bredd inom ämnet hållbar 
utveckling och att man kan arbeta med det på många olika sätt. En noggrann beskrivning av varje bok 
finns under rubriken “undersökningsmaterial”. 

Vilka diskurser om hur man fångar barns intresse blir synliga i barnböcker om hållbar 
utveckling? 
I genomförandet av studiens analys för att komma fram till vilka diskurser som vi kan urskilja i de 
behandlade barnböckerna har vi använt oss av diskursanalysens tre utgångspunkter, vilket är 
underförstådda diskurser, subjektspositioner och utestängningsprocedurer (Boréus 2015, s. 164-166). 
Dessa utgångspunkter beskriver vi under rubriken ”Diskursanalys” i avsnittet om metod. 

Underförstådda diskurser 
Efter att vi analyserat barnböckerna i syfte att få syn på det som tas förgivet och det underförstådda har 
vi kommit fram till totalt fyra diskurser som faller in under detta. Den första ser vi i merparten av 
barnböckerna och vi tolkar fram denna som en diskurs om att barn vill vara en hjälte genom att rädda 
naturen och ställa saker tillrätta. Med det menar vi att huvudkaraktärerna upptäcker ett problem, vilket 
huvudsakligen är ett miljöproblem som hotar livet på jorden och huvudkaraktärerna får då en vilja 
eller känner ett ansvar att hjälpa till och rädda jorden vilket bidrar till att de ses som en “hjälte”. Här 
kan vi se en koppling till studiens teoretiska syn på begrepps icke-universella betydelser, vilket 
innebär att olika ord och företeelser kan ha olika betydelser beroende på vilket sammanhang de ingår i 
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(Lenz Taguchi 2014, s. 10, 57) Alla böcker tar upp olika typer av problem men samtliga kategoriseras 
inom ramen arbete för hållbar utveckling men då problemen är olika krävs olika typer av insatser för 
att ses som en hjälte.  

Den andra diskursen som vi får syn på utifrån, även här, merparten av barnböckerna är diskursen om 
att barn behöver en verklighetsförankring för att skapa intresse för ämnet hållbar utveckling. 
Anledningen till att vi gör denna tolkning är pga. att alla böcker som vi analyserat utom en utspelar sig 
i en miljö eller en situation där barnen (läsaren) kan känna igen och ses som verkliga. Miljöer som tas 
upp i barnböckerna som vi tolkar som verklighetsförankrade hos barnen är bland annat; skolan, 
hemmet, återvinningscentralen, skogen och stranden. Även situationerna som barnböckerna tar upp är 
verkliga och sker ofta med ett barn som huvudkaraktär. Ett exempel där både miljön och situationen är 
verklighetsförankrad kan vi se i “Välkommen till tippen” av Annelie Jordahl där berättelsen utspelar 
sig på en återvinningscentral och handlar om arbetet som utförs där. Trots att vi är vana vid att barn 
ses som individer med rik fantasi kan vi se denna förankring till verkligheten i samtliga böcker på ett 
eller annat sätt. 

Den tredje diskursen som vi får syn på är diskursen om att barn är lättskrämda eller påverkbara, 
detta kan vi se i flertalet av de analyserade barnböckerna där författarna på olika sätt spelar på barnens 
(läsarens) känslor genom att skrämmas på olika sätt. Det kan ske genom att beskriva vad som kan 
hända med vår jord om vi inte tar hand om den genom att arbeta med hållbar utveckling i sin egen 
vardag. Händelser som sker i vår vardag, som t.ex. nedskräpning tas upp som ett problem som kan 
skada vår jord vilket i sin tur spelar på barnens egna känslor och kan ge känslor som skuld och skam. 
Eftersom de beskrivna handlingarna i böckerna kan vara sådant som läsaren själv utfört tidigare. Detta 
kopplar vi ihop till studiens teoretiska begrepp pastoral power som tar upp att det finns olika sätt att 
konstituera subjekt och att skuld och skam känslan är ett sätt att påverka (Foucault 1983 s. 208, 214-
215; Ideland & Malmberg 2014, s. 2-5). 

Den fjärde och sista diskursen som syftar till det förgivettagna och underförstådda är diskursen om att 
barn är kompetenta. Med det menar vi att man ser barnet med förmåga att lära sig nya saker men även 
att barnen kan ingå i olika situationer själva utan hjälp från en vuxen. Anledningen till att vi ser detta i 
de analyserade barnböckerna är eftersom merparten har barn som huvudkaraktärer där de utan en 
vuxens hjälp genomför olika handlingar för att bidra till en bättre miljö. Vi ser det även genom att 
merparten av böckernas författare riktar bokens språk till barnen på olika sätt, dels genom att delge 
barnen fakta genom bokens handling och språk men även genom att använda sig av följdfrågor som 
riktar sig direkt till barnen eller med “påhittade” ord. Denna diskurs kopplar vi även ihop med studiens 
teoretiska begrepp “allt är språk” där Lenz Taguchi (2014, s. 56) tar upp att kroppen används som 
språkverktyg samt att individens verbala och kroppsliga förmåga skapar möjlighet att inhämta 
kunskap.  

Subjektspositioner 
Diskursen om att barn är kompetenta kan vi även få syn på när vi analyserat fram olika 
subjektspositioner. Subjekten som i detta fall är barnen positioneras på olika sätt i olika sammanhang 
och i olika relationer. Att vi får syn på en diskurs om att barn är kompetenta tolkas då också som ett 
sätt att positionera barnen till att vara kompetenta och “duktiga”. Detta kan kopplas till studiens 
teoretiska begrepp subjektivitet, där det handlar om individens upplevelse av att bli till och att 
diskursivt positioneras, vilket leder till att individen konstitueras genom egna men även av andras 
uppfattningar av individen (Nordin-Hultman 2004, s. 167-168). Att barnen ses som kompetenta kan 
alltså vara utifrån barnets egen uppfattning om att hen är kompetent som får en insikt i hur viktigt det 
är att panta burkar och inte skräpa ner, det handlar främst om barnets egen upplevelse kring att bli 
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diskursivt positionerat som kompetent. Det kan även ske genom subjektspositionering (diskursiv 
positionering) där det är utifrån andras syn och uppfattningar av detta barn som bidrar till att barnet 
positioneras som kompetent (Lenz Taguchi 2014, s. 57-58).   

Genom att analysera subjektspositioner har vi även fått syn på ytterligare en diskurs, vilket är en 
diskurs om att personer som räddar naturen eller arbetar för en hållbar utveckling gör något bra. I 
samtliga barnböcker som vi analyserat tas ett arbete för hållbar utveckling upp, men på olika sätt. 
Själva arbetet i sig framställs som något positivt och bra i samtliga böcker och om bokens karaktärer 
(subjekten) redan har eller skapar sig en kunskap om att arbete för hållbar utveckling är bra så kan det 
framställas genom att bokens författare t.ex. använder sig av positiva ord som “Hurra!” “Vad bra” och 
liknande. Det kan även framställas genom att huvudkaraktären som skapar sig en ny kunskap om att 
hållbar utveckling är viktigt uttrycker att hen ska fortsätta med detta varje dag, vilket kan ses genom 
huvudkaraktären i boken “Efter sista slurken - panta burken!” av Hanna Semerson, som skapar sig ny 
kunskap om att nedskräpning inte är bra för naturen och att man kan panta sina läskburkar istället för 
att bara slänga dessa. Boken avslutas med att huvudkaraktären säger att han vill fortsätta att panta 
burkar varje dag.  

Vi har även fått syn på diskursen om att äldre vet bäst/bättre. Det får vi syn på genom att de personer 
som gör något dåligt tillrättavisas av andra människor eller karaktärer, dessa individer är alltid en äldre 
eller lika gammal person, det finns inget exempel där det är en yngre som tillrättavisar en äldre person. 
Böckerna framställer dessa individer som t.ex. en storebror, förälder eller jämnårig kompis som genom 
sina handlingar skapar sig en auktoritet mot individen som blir tillrättavisad. Detta kopplar vi till 
studiens teoretiska begrepp diskursivt agentskap (Lenz Taguchi 2014, s. 14, 63; Nordin-Hultman 
2004, s. 170) då vi tolkar att de äldre som enligt diskursen vet bättre än den yngre.  Den äldre skapar 
sig till den personen som är bättre vetande genom sin tillrättavisande handling och genom sina 
eventuella tankar om att de vet bättre än personen som de tillrättavisar.  

Utestängningsprocedurer 
Genom att analysera olika utestängningsprocedurer i barnböckerna har vi kommit fram till diskursen 
om att de som inte hjälper till att hålla jorden ren är dåliga. Det tolkar vi fram automatiskt då vi 
redan framställt vad böckerna ser som positivt. Som vi tidigare skrivit så framställer böckerna att det 
är positivt och bra att arbeta med hållbar utveckling och ta hand om jorden, alltså ses det som dåligt att 
göra motsatsen. Men det finns även olika karaktärer i böckerna som utför handlingar som bidrar till en 
smutsig jord vilket framställs som negativt, en följd av detta beteende utgör ett hot mot en hållbar 
utveckling som framställs i böckerna genom att djur blir dåliga av förgiftade och förorenade vatten 
och natur.  

Den andra diskursen vi får syn på genom att analysera olika utestängningsprocedurer är diskursen om 
att inte återvinna och återanvända är dåligt/fel. Det får vi syn på i merparten av de analyserade 
böckerna men framgår delvis genom att en karaktär förklarar eller informerar en annan karaktär om att 
allt kommer att ta slut tillslut om vi inte återvinner våra gamla saker, i syfte att påverka ett “dåligt” 
beteende. I boken “Hjälp vår jord!” av Lauren Child framställs det konkret och dramatiskt genom att 
boken tar upp att vi kommer att bli begravda under en jättehög av sopor om vi bara slänger saker vi 
inte vill ha eller behöver längre, istället för att återvinna. Detta sätt att påverka barnen eller informera 
om att återvinning är viktigt kopplar vi till studiens teoretiska begrepp pastoral power (Foucault 1983, 
s. 214-215; Ideland & Malmberg 2014, s. 2-5) då vi tolkar dessa diskurser som olika sätt att skrämmas 
och ge skuldkänslor genom att framställa vad som ses som ett felaktigt beteende.  
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Hur svarar diskurser i barnböckerna på strävansmål i förskolans läroplan kopplat till hållbar 
utveckling? 
Utifrån resultatet kan vi se diskurser som både bekräftas och inte bekräftas av det som står i förskolans 
läroplan (Skolverket 2016). Hela dokumentet genomsyras av begrepp som antyder att barn är 
kompetenta, ord som inflytande, aktivitet, utveckling, tillägnande, deltagande, förmågor och 
möjligheter. Barnen i förskolan ska uppmuntras och stödjas till att utveckla olika kompetenser och ta 
egna initiativ (Skolverket 2016, s. 6). Detta bekräftar diskursen om att barn är kompetenta, det som 
dock bör understrykas är att läroplanens syn på ett kompetent barn är självständigt med vägledning 
och stöttning från vuxna i verksamheten (Skolverket 2016, s. 4-7), alltså inte som flera av böckerna 
förmedlar; att barn lämnas helt själva med sin kompetens. Detta för oss till diskursen om att vuxna vet 
bäst eller bättre. I förskolans läroplan lyfts den vuxnes roll som en viktig förebild med stor inverkan på 
barns förståelse, inställning, utveckling och möjligheter (Skolverket 2016, s. 4-7).  

Diskursen om att barn behöver en verklighetsförankring kan man koppla till förskolans läroplan 
(Skolverket 2016, s. 7) då det står att barn ska få möjlighet att utveckla kunskaper om hur miljön kan 
förbättras genom vardagslivet. Genom verklighetsförankring i barnböckerna konkretiseras händelserna 
och barnen kan relatera till sitt eget vardagsliv. 

Orden oro och rädsla förekommer inte i förskolans läroplan, däremot lägger man stor vikt vid att alla 
barn i verksamheten ska känna trygghet och välbefinnande i omgivande miljö, grupp samt i sig själva 
(Skolverket 2016, s. 5-6, 9, 11, 14). Trygghet och välbefinnande ses som motsatsord till oro och 
rädsla, vilket tyder på att förskolans läroplan då eventuellt bekräftar diskursen om att barn är 
lättskrämda men dock inte stöder det tillvägagångssättet för att påverka barn. 

Det finns tre diskurser som vi upplever ligga nära varandra i sin betydelse vilket är; diskursen om att 
inte återvinna och återanvända är dåligt, diskursen om att de som inte hjälper till att hålla jorden ren är 
dåliga samt diskursen om att personer som räddar naturen och arbetar för en hållbar utveckling gör 
något bra. Dessa diskurser säger något om hur man bör eller inte bör agera i relation till naturen och 
sin miljö. I förskolans läroplan (Skolverket 2016) står det att “verksamheten ska hjälpa barnen att 
förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och 
framtid” (Skolverket 2016, s. 7)). Det står även att “förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig 
ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö” (Skolverket 2016, s. 7). Detta anser vi kan kopplas till 
ovan nämnda diskurser om hur man bör agera i relation till naturen och hållbar utveckling.  

Till sist kan vi koppla ihop diskursen om att barn vill vara en hjälte med förskolans läroplan 
(Skolverket 2016) genom att demokrati är en central del där “Förskolan ska sträva efter att varje barn 
utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin 
situation” (Skolverket 2016, s. 12) det står även att “Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar 
sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö” (Skolverket 2016, s. 12). 
Förskolans läroplan tar även upp att “Förskolan ska uppmuntra och stärka barnens medkänsla och 
inlevelse i andra människors situation” (Skolverket 2016, s. 4). Denna tolkning gör vi utifrån att 
uttrycket att vara en hjälte kan innebära olika saker för olika människor i olika situationer. Känslan av 
att vara en hjälte kan infinna sig i en mängd olika situationer. Vi tolkar att när ett barn upptäcker att 
hens vän har skadat sig och är ledsen och känner empati för den drabbade, och barnet informerar en 
vuxen om vad som hänt kan en hjältekänsla infinna sig hos barnet.  
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Diskussion  
Studiens syfte är att beskriva, analysera och diskutera diskurser om hållbar utveckling i barnböcker för 
yngre barn. Med hjälp av textanalys och diskursanalys som metod har vi kunnat besvara våra 
frågeställningar: 
Vad finns det för barnböcker, avsedda för barn mellan 1-6 år, som behandlar ämnet hållbar 
utveckling? 
Vilka diskurser om hur man fångar barns intresse blir synliga i barnböcker om hållbar utveckling? 
Hur svarar diskurser i barnböckerna på strävansmål i förskolans läroplan kopplat till hållbar 
utveckling? 

Det vi kommit fram till i vår analys av resultatet är att utbudet av barnböcker för barn mellan 1-6 år 
som behandlar ämnet hållbar utveckling inte är så stort som vi förväntat oss, de böcker som finns 
innehåller dock relevant information som är kopplat till hållbar utveckling och är användbara i en 
pedagogisk verksamhet.  

I genomförandet av diskursanalysen utgick vi från tre utgångspunkter som tas upp av Boréus (2015, s. 
164-166), dessa är underförstådda diskurser, subjektspositioner och utestängningsprocedurer. Alla tre 
utgångspunkter gick att urskilja i de barnböcker som vi analyserat. Genom dessa utgångspunkter 
kunde vi tolka fram åtta olika diskurser som kan kopplas samman med studiens syfte och 
frågeställningar. Diskurserna vi urskilt är följande:  

diskursen om att barn vill vara en hjälte  
diskursen om att barn behöver en verklighetsförankring 
diskursen om att barn är lättskrämda eller påverkbara 
diskursen om att barn är kompetenta 
diskursen om att personer som räddar naturen eller arbetar för en hållbar utveckling gör något bra 
diskursen om att äldre vet bäst/bättre 
diskursen om att de som inte hjälper till att hålla jorden ren är dåliga  
diskursen om att inte återvinna och återanvända är dåligt/fel. 

Läroplanen för förskolan (Skolverket 2016) både bekräftar och inte bekräftar de diskurser vi kan 
urskilja men framförallt så bekräftas de diskurser som syftar till något positivt om barn, med det menar 
vi t.ex. att barn ses som kompetenta, att de besitter förmågor och bör ges möjligheter till att utvecklas.  

 

Resultatdiskussion 

Eftersom att Skolverket (2016) lyfter arbete för hållbar utveckling som något viktigt och att forskare 
ställer sig positiva till en ökning av studier kring hållbar utveckling och yngre barn (Davis 2009; 
Somerville & Williams 2015; Hammer 2010), finner vi det anmärkningsvärt att utbudet av barnböcker 
om hållbar utveckling för yngre barn är så pass begränsat. Forskning visar även på att läsning av 
böcker är bra verktyg för lärande (Nikolajeva 2012, s. 2; Schmidt & Gustavsson 2011, s 36-38, 44-45; 
Battista 2008, s. 32-36), men ändå finns det så få böcker som kopplar barnböcker för yngre barn och 
hållbar utveckling samman. Detta trots att Somerville och Williams (2015, s. 111-112) kommit fram 
till i sin studie att utbudet av forskning kring hållbar utveckling och barn i de yngre åldrarna har 
fördubblats sedan Davis (2009) gjorde sin studie i samma ämne.  
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Vi efterfrågar flera böcker som behandlar hållbar utveckling och riktar sig till barn mellan 1-6 år. Det 
material som finns idag är å andra sidan bra och behandlar aktuella problem på ett pedagogiskt sätt, 
vilket svarar på att läsning av böcker är ett bra verktyg för lärande. Vår upplevelse är dock att man 
själv måste vara insatt för att hitta dessa böcker. När vi besökte de olika biblioteken, kunde personalen 
inte ge tips på relevanta böcker utan att använda nyckelord i deras sökmotor. Med personalens 
sökningar fick vi väldigt få träffar, men eftersom att vi var aktiva och visste vad vi sökte efter så kunde 
vi använda alternativa nyckelord. Detta tyder på att även pedagoger i förskolan behöver vara aktiva i 
sitt sökande av böcker, anpassade till barn i förskoleåldern, som behandlar ämnet hållbar utveckling. 
Detta skulle i så fall innebära att pedagoger som aktivt arbetar och har ett intresse för hållbar 
utveckling, troligtvis på egen hand får söka efter nischade böcker och att de förskolor där pedagogerna 
inte aktivt söker, blir utan böcker av detta slag. En eventuell lösning på detta problem är att böcker om 
hållbar utveckling, anpassade för yngre barn, skulle marknadsföras tydligare ut mot förskolor. På så 
sätt skulle utbudet synliggöras även för pedagoger som inte aktivt letar. 

Vikten av att hållbar utveckling får en större plats i barnböcker bekräftar Hammer (2010, s. 35) då hon 
tar upp att oron kring miljöfrågor har ökat markant de senaste tio åren, detta ses därför som ett skäl till 
att få den ekokritiska forskningen, vilket vi redogjort för i tidigare forskning, att växa inom 
barnböckerna. På grund av detta tror vi att förskolan kan ha en viktig del i att ta in de barnböcker som 
finns idag som behandlar hållbar utveckling till verksamheten samt att arbeta med dessa för att bidra 
till att barnen tar till sig ämnet. Ambitionen med detta tänker vi är att en hållbar utveckling ska bli en 
naturlig del i barnens vardag, även om förskolan är en stor del i barnens vardag har barnens 
vårdnadshavare den största rollen och en avgörande makt kring hur detta kommer att vidareutvecklas i 
barnens vardag.  

Eftersom att både Nikolajeva (2012, s. 3) och Francesca Dal Negro (Battista 2008, s. 32-36) antyder 
att barn har ett behov av att leva ut sina fantasier och fly vardagsproblem, har vi också valt att 
problematisera diskursen om att barn behöver en verklighetsförankring för att få ett fördjupat intresset 
för hållbar utveckling. Majoriteten av de böcker vi valt att analysera består av händelser som är lätta 
att relatera till i en nutida verklig vardag, medan endast två av böckerna har stora inslag av fantasi. 
Dock kan det vara positivt att barn kan relatera till sin vardag genom konkreta händelser eftersom att 
dem genom litteraturen får möjlighet att komma nära sina egna och andras känslor kring olika 
situationer (Nikolajeva 2012, s. 2). 

Francesca Dal Negro (Battista 2008, s. 32-36) menar även att författare till barnböcker bör väva 
samman olika problem med fantasi i syfte att barn ska kunna lära sig att hantera viktiga världsfrågor, 
detta anser hon är viktigt då vi inte bör belasta barn med problem som blir för tunga för barnen att 
hantera. Precis som ovan kan vi koppla samman detta till diskursen om att barn behöver en 
verklighetsförankring. Men å andra sidan går det även att kopplas till diskursen om att barn vill vara 
en hjälte, genom fantasin kan barnen gå in i olika roller som de inte alls besitter i sin egen vardag. En 
sådan roll kan t.ex. vara en hjälte, vilket vi sett flera exempel på i vårt empiriska material. Dessa 
hjältar är kanske inte en typisk sagohjälte men känslan av att vara en hjälte tolkar vi är densamma 
oavsett i vilket sammanhang hjälten utför sina handlingar.    

I vår analys kom vi dels fram till att det fanns diskurser om att barn är lättskrämda och dels att äldre 
vet bäst. Detta ser vi som problematiskt då vi även fann att en rådande diskurs kring att barn är 
kompetenta. Vi anser att dessa diskurser strider mot varandra i förhållande till förskolans läroplan 
(Skolverket 2016). Förvisso kan barn både vara lättskrämda samtidigt som dem är kompetenta, men i 
läroplanen betonar man barnens trygghet och hur verksamheten ska lyfta barns kompetenser. Att styra 
människor genom att använda deras rädslor och oro må vara effektivt, men dock oetiskt. Syftet med 
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böcker om viktiga ämnen bör inte vara att ge barn dåligt samvete, utan att uppmuntra och motivera 
dem till att göra något gott. Att äldre vet bäst talar dock inte helt emot förskolans läroplan (Skolverket 
2016) eftersom att dem lyfter vuxna som betydande förebilder med stor förmåga att påverka barn i 
dess utveckling och förståelse kring samhällsfrågor. Däremot står det ju inte utskrivet att barn själva 
inte kan veta bättre än vuxna i vissa situationer, varken i böckerna eller i läroplanen. 

Vi kom även fram till att det finns diskurser om att de som inte hjälper till att hålla jorden ren är dåliga 
samt diskurser om att inte återvinna och återanvända är dåligt/fel. Det kunde vi få syn på i merparten 
av böckerna och det bekräftar även det som Ideland och Malmberg (2014, s. 2-5) kommit fram till i sin 
studie, vilket är att författare till barnböcker om hållbar utveckling ofta använder sig av pastoral 
power. Vilket bekräftas i vår analys då vi ser flera exempel på hur författarna använder sig av denna 
teknik för att spela på barnens känslor och genom att barnen känner känslor som skuld och skam 
skapas ett intresse för hållbar utveckling. Men frågan är om det är ett genuint intresse som skapas 
genom denna typ av teknik eller om det är ett påtvingat intresse som kommer att försvinna med tiden. 
Detta upplever vi blir problematiskt då vi tolkar att författarnas ambition är att barnen ska skapa ett 
genuint intresse för hållbar utveckling, men genom användandet av pastoral power tror vi att det finns 
en risk för att barnen skräms upp och känner sig tvingade under en viss period i sitt liv att arbeta för en 
hållbar utveckling, men att detta kan rinna ut i sanden allt eftersom tiden går i deras liv om intresset 
inte är genuint. 

Till sist tänkte vi ta upp begreppet literacy som vi redogör för i avsnittet om tidigare forskning. Utifrån 
våra analyser kan vi koppla samman detta med diskursen om att barn är kompetenta då Fast (2011, s. 
10, 183) menar att redan de yngre barnen kommer i kontakt med text på olika sätt tidigt i sitt liv, hon 
menar att text inte bara behöver tas in genom böcker utan det sker även genom olika skyltar, 
reklamblad och tidningar. Denna tidiga kontakt med text är en öppning för barnens framtida läsning. 
Om vi ser och tänker på kontakten med text på samma sätt som Fast anser vi att det ger en stark 
koppling till att synen på barn som kompetenta, alltså att de inte är för unga för att komma i kontakt 
med text och lära sig mer om detta fenomen.  

Schmidt och Gustavsson (2011, s. 36-38, 44-45) tar upp att vikten av att läsning sker i en 
tolkningsprocess och att detta behöver ventileras med andra. Vi har gjort en tolkning av att merparten 
av de böcker som vi analyserat bidrar i sig själva till just detta, men några av böckerna innehåller 
specifika faktasidor om hållbar utveckling där det krävs att en vuxen finns med och förklarar för 
barnen vad som står och vad detta innehåll innebär. Vilket i sin tur ger möjlighet för samtal.  

Slutligen kan vi se en krock mellan diskursen om att barn behöver en verklighetsförankring och det 
Fast (2011) tar upp kring att böcker ger barn möjlighet att “förflytta sig i tid och rum” genom deras 
tankar (Fast 2011, s. 186). Å ena sidan så ger detta en syn på att barn inte alls behöver vara förankrade 
till verklighet för att ta in det som böckerna tar upp. Utan böckerna kan istället bidra till att barnen 
använder sin fantasi för att få förståelse för innehållet, kanske genom att själva förflytta sig till den där 
förgiftade skogen och i tanken tänka ut vad som kan ha hänt och vad man kan göra åt detta problem 
som boken försöker förmedla. Men å andra sidan kan man se det som att barnen kan förflytta sig i tid 
och rum i verkliga händelser, vilket då inte alls ifrågasätter diskursen. Gör man den tolkningen kan 
kanske detta tankesätt bidra till att läsningen och samtalandet kring böckerna bidrar till att barnen 
utvecklar en tanke om hur de själva ska agera när de kommer hem efter sin dag på förskolan.  
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Betydelse för praktiken och professionen 
I en pedagogisk verksamhet blir det utifrån studiens resultat viktigt för förskollärare att vara aktiva och 
pålästa vad gäller vilka böcker som ska finnas på förskolan. Hållbar utveckling som är så pass aktuellt 
i samhället, bör göras som en naturlig del i verksamheten, varför det också är viktigt att göra material 
kopplat till ämnet tillgängligt för barnen. Dels tillgänglighet i form av att barnen själva kan titta i 
böckerna, men också genom högläsning tillsammans vilket öppnar upp för samtal och diskussion kring 
böckernas innehåll. En sådan social aktivitet kring böcker kan ge barn stöd i att utveckla sin förståelse. 

I förskollärares sökande efter lämpliga barnböcker, är det viktigt att noga undersöka böckernas 
innehåll för att förebygga barnens negativa känslomässiga påverkan. I studiens resultat lyfter vi dels 
att ett vanligt tillvägagångssätt för att fånga barns intresse är att använda sig av deras negativa känslor. 
Därför behöver förskollärare vara uppmärksamma och välja böcker som istället peppar barn och gör 
hållbar utveckling till någonting roligt. 

Något annat vi vill lyfta som viktigt för professionen är att “bokvärlden”, som exempelvis bokförlagen 
eller bibliotek, behöver bli bättre eller upprätta ett samarbete med förskolor och marknadsföra samt ge 
tips på böcker om hållbar utveckling som man kan arbeta med i praktiken. Vanligt förekommande 
aktiviteter på förskolor är till exempel att kompostera, tala om olika kretslopp och källsortering. Både 
böcker om sådant, men också annan typ av hållbar utveckling skulle exempelvis behöva finnas ute i 
verksamheten.  

Vi hoppas att vår studie kan bidra med och ge tips på olika böcker som handlar om hållbar utveckling 
för yngre barn, men också uppmärksamma förskollärare på att rikta blicken mot denna typ av litteratur 
samt börja använda den i sin verksamhet som ett redskap. I praktiken kan dessa böcker vara en ingång 
till samtal kring viktiga ämnen som exempelvis överkonsumtion för att göra barnen medvetna om hur 
vi människor bidrar till miljön i det långa loppet.  

Slutsatser 
Slutsatser som vi kan dra utifrån denna studie är att barnböcker om hållbar utveckling för barn i 
förskoleåldern är svårtillgängligt och inte så omfattande. Detta upptäckte vi under vår urvalsprocess. 
Vi kan även dra slutsatsen att författare till dessa typer av böcker använder makttekniker för att fånga 
barns intresse kring hållbar utveckling. Detta genom att framställa hur världen kan påverkas negativt 
av våra beteendemönster.   

Böckernas innehåll går att koppla till förskolans läroplan (Skolverket 2016) på ett eller annat sätt, dels 
genom att direkt bekräftas och dels genom tolkning. Ingen av diskurserna dementeras egentligen av 
läroplanen. Slutsatsen är att författarna troligtvis är medvetna om vad barn förväntas bli erbjudna för 
kunskaper i förskolan. 

Slutligen kan vi dra slutsatsen kring att barn framställs som kompetenta i sitt sökande av kunskap 
samtidigt som det hela tiden motarbetas genom försök till styrning av vuxna. 
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Vidare forskning 
I ett vidare forskningsarbete hade vi velat bredda studien och använt oss av flera metoder. Som vi 
skrivit tidigare, hade vi till en början tänkt använda oss av intervjuer eller inventering. Dessa metoder 
anser vi fortfarande är intressanta för området. Det skulle vara intressant att få höra de verksamma i 
förskolans bild av barnböcker om hållbar utveckling och hur/om de aktivt arbetar med detta som 
redskap. En inventering på olika förskolor skulle också vara spännande, för att se vilka och om det 
överhuvudtaget förekommer böcker inom ämnet ute i praktiken samt om dessa böcker i så fall är 
anpassade till barn i förskoleåldern.  
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Bilagor 

Bilaga 1 Textanalytiskt stödmaterial 
 

Titel: 
Författare: 
Illustratör: 
Förlag: 
Utgivningsår: 
 
Punkter nedan är inspirerade från Maria Laukka (Laukka 2013, s. 187-189). 

Handling: 

Karaktärer: 

Text/Bild: 

Tid: 

Punkterna nedan är inspirerade från Pär Widén (Widén 2015, s. 184). 

Vilka begrepp används för att beskriva hållbar utveckling: 

Språkanvändning: 

Punkten nedan är inspirerad från Maria Nikolajeva (Nikolajeva 2000, s. 117-118). 

Miljö: 

Egna frågor: 

Vilka miljöproblem tas upp? 
Hur framställs innehållet i syfte att locka/fånga barnens intresse? 
Vad i böckernas innehåll kan kopplas till förskolans läroplan? 
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Bilaga 2 Barnboksanalys 
 

Titel: Hjälp vår jord 
Författare: Lauren Child (Översättning Lotta Olsson) 
Illustratör: Lauren Child 
Översättning: Lotta Olsson 
Förlag: Rabén & Sjögren Bokförlag 
Utgivningsår: 2008 

Punkterna nedan är inspirerade från Maria Laukka (Laukka 2013, s. 187-189). 

Handling: Bilderboken handlar om syskonen Charlie och Lola. Lola samlar på alla möjliga saker men 
efter ett besök hos en kompis vill hon inte samla på saker längre. Hemma hos kompisen Marv fick hon 
se storebror Martys rum, Martys rum är fullt av saker då han inte vill slänga någonting. Lola tycker att 
hans rum är stinkigt och vill nu slänga alla sina saker. Men Charlie föreslår att hon kan återvinna 
sakerna istället för att slänga. Lola vet inte vad återvinna betyder men detta förklarar Charlie för 
henne. En dag hittar Lola en tidning hemma som heter “Hjälp vår jord” och handlar om just 
återvinning, i tidningen står det om en tävling där man kan vinna ett eget träd om man samlar in 100 st 
saker av varje material som är gjorda av metall, plast och papper. Lola vill gärna plantera ett eget träd 
så de börjar genast att leta saker som de kan sortera och återvinna. de inser att 300 saker är väldigt 
mycket så Lola berättar om återvinning och tävlingen i skolan nästa dag och alla vill vara med och 
återvinningen påbörjas! 

Karaktärer: Charlie, Lola (syskon) deras kompis Marv och hans bröder Marty och Mårten. Alla 
tecknade som barn. 

Text/Bild: Målande berättelse som samspelar med bilderna. Bilderna är dominerande och texten har 
inslag av lite fakta på barns nivå. Bilderna är tecknade men har även inklipp av fotografier i form av 
ägg och äggkartonger eller sopsäckar. 

Tid: Då man i texten kan läsa ord som ”igår” en gång och ”nästa dag” två gånger kan vi tolka att 
berättelsen utspelar sig under en tid på 3-4 dagar. 

Punkterna nedan är inspirerade från Pär Widén (Widén 2015, s. 184). 

Vilka begrepp används för att beskriva hållbar utveckling: samla, återvinna, återanvända, 
plantera, slösa, ”rädda träden”. 

Språkanvändning: Språket i boken är en målande berättelse med fakta inslag på barns nivå, med en 
hel del dialoger. Språket är riktat till barn då de använder sig av ”påhittade” ord som ”stinkigt”, ”Ny-
igare” och likande. Språket är alltså anpassat för att barnen ska förstå utan att en vuxen förklarar. 
Boken i sig är inriktad till både barn och vuxna, i första hand barnen men även vuxna då handlingen i 
boken går att göra i verkligheten men då med stöd av en vuxen. 

Punkten nedan är inspirerad från Maria Nikolajeva (Nikolajeva 2000, s. 117-118). 

Miljö: Miljön där berättelsen utspelar sig är både inomhus och utomhus. Men även på skolan samt på 
ett sopberg och i en fabrik. 
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Egna frågor: 

Miljöproblem som tas upp: Överkonsumtion. 

Hur framställs innehållet i syfte att locka/fånga barnens intresse? Genom att ha huvudkaraktärer 
som framställs som barn samt att bokens språk består av ett antal påhittade ord som riktar sig till barn 
kan detta bidra till att fånga barnens intresse för boken. Denna bok handlar även om händelser som är 
relativt vardagliga eller sker i vardagliga miljöer vilket kan bidra till att barnen har lättare att relatera 
till innehållet i boken. Även bokens bilder bidrar till att fånga ett intresse hos barnen, i detta fall 
genom att ha inklippta fotografier bland de tecknade bilderna. 

Vad i böckernas innehåll kan kopplas till förskolans läroplan? Då bokens innehåll är kopplat till 
verkligheten och vardagliga händelser där syftet med innehållet är att bidra till en bättre miljö genom 
att återvinna sina gamla saker istället för att slänga skapas en koppling till förskolans läroplan. Barnen 
får kunskap genom de invävda faktainslagen som framkommer genom berättelsen. Detta bidrar till 
kunskap om hur människor och natur påverkar varandra. 
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