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Sammanfattning 
Den här studien riktar sig mot arbetet med miljö- och hållbarhetsfrågor i förskolan. Syftet med studien 
är att ge en inblick i utbudet av bilderböcker om hållbar utveckling som riktar sig mot barn i 
förskoleåldern och som getts ut på den svenska marknaden mellan åren 2005 och 2015, samt vilka 
budskap dessa böcker kan förmedla. Detta har undersökts med en genomgång av tidigare forskning 
inom området hållbar utveckling i förskolan samt området hållbar utveckling och barnlitteratur, och 
genom en diskursanalys av 19 bilderböcker. Studien utgår från ett brett poststrukturalistiskt perspektiv 
där begreppen diskurs, språk och subjektivitet är centrala och lyfts fram i diskursanalysen. I studien 
synliggörs vilka dominerande diskurser och motdiskurser om hållbar utveckling och yngre barn som 
finns i bilderböcker för barn inom området hållbar utveckling, samt vad som kan bli meningsskapande 
för barnet som läsare inom området hållbar utveckling. Med andra ord påvisar studien vilka barn som 
kan skapas kring lärandet för hållbar utveckling i förskolan. I studien analyseras vilka dominerande 
diskurser vad gäller exempelvis barn, vuxna, djur och natur som kan synliggöras i bilderböcker om 
hållbar utveckling, men även vilka subjektspositioner som karaktärerna i böckerna ges samt vilka 
diskurser det finns om barnet som läsare. Studiens slutsats är att bilderböcker inom området hållbar 
utveckling för barn i förskoleåldern skapar ”ekologiska barn” som är positivt inställda till miljöinsatser 
som återvinning, återbruk, städning av skräp och pantning.  
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Förord 
Denna uppsats har blivit till i en kontext där hållbar utveckling möter barnlitteratur på 
förskollärarutbildningens sista termin på Stockholms universitet. Kurser, lärare, kurslitteratur och 
kurskamrater har format två förskollärarstudenter till författare av detta examensarbete, och utan dessa 
komponenter hade inte denna uppsats utformats på detta vis. Läsning, samtal, skrivande och lyssnande 
har gett oss kunskaper för att skapa ny kunskap, vilket vi är evigt tacksamma för. 

Vi vill tacka Cecilia Caiman som på ett nytänkande och engagerande undervisningssätt sått ett frö till 
att arbeta mer med hållbarhetsfrågor och naturvetenskap i förskolan. Vi vill även tacka Karin Hultman 
som lyssnat, ifrågasatt och intresserat sig för våra tankar om barnböcker och hållbar utveckling i 
förskolan samt hjälpt oss att greppa olika teoretiska perspektiv med fördjupning i postteorier. 
Framförallt vill vi framföra ett stort tack till vår handledare Bodil Halvars som genom stöd, 
konstruktiv kritik, lyssnande, erfarenhet, tid och kunskap hjälpt och lotsat oss genom processen fram 
till denna uppsats. Du har varit en utmärkt mentor! 

Tack även till Kajsa Bäckius på Svenska barnboksinstitutet som hjälpte oss att inventera i 
barnboksdjungeln, och tack till övriga bibliotekarier som tagit sig tid att svara på våra frågor samt sökt 
och tagit fram böcker till vår studie. Vi vill även tacka de författare och illustratörer som minskat det 
gap som finns för barnböcker inom området hållbar utveckling, fortsätt med det! Tack även till de 
författare och illustratörer som gett sitt medgivande till publicering av material i studien. Vi hoppas att 
era texter och bilder ska berika uppsatsens design och ger en ökad förståelse och läsupplevelse. 

Vi två författare vill även uttrycka tacksamhet mot varandra för all uppbackning, stöd, erfarenhet, 
idérikedom och förtroende vi har haft för varandra under examensarbetet. Tillsammans har vi format 
denna uppsats till vad den är idag och detta har skett genom engagemang, mod och driv från bådas 
håll. Sista men inte minsta tacket vill vi ge till våra familjer och vänner som gett oss stöd och 
förståelse under studietiden och i synnerhet under uppsatsarbetet. 

Beskrivning av författarnas insatser i studien 

Uppsatsarbetet har från start varit ett gemensamt åtagande där vi hela tiden sett oss båda författare som 
lika viktiga under processen. Vi har hela tiden haft en öppen dialog med varandra vilket har gjort att 
samarbetet varit ärligt och konfliktfritt. I alla delar av uppsatsen har vi båda gjort personliga avtryck, 
även om vissa stycken har arbetats fram under någons huvudansvar. Några stycken har skrivits 
tillsammans framför samma dator och andra har vi skrivit var för sig. De delarna vi valt att skriva 
självständigt har alltid diskuterats både innan, under och efter skrivandet. Vi har tagit tillvara på 
varandras kunskaper och erfarenheter under hela examensarbetet vilket har bidragit till att varje 
persons spetskompetenser fått ta plats. Med detta arbetssätt tror vi att uppsatsen blivit djupare och mer 
berikad än om vi hade skrivit varsin uppsats. Det viktiga för oss har under hela processen varit att 
slutresultatet ska vara en produkt vi båda kan stå för och vara stolta över eftersom vi har gjort denna 
uppsats tillsammans.  

Litteraturinsamlingen har vi båda varit delaktiga i och vi har sett det som en stor fördel att vara två om 
examensarbetet eftersom två par ögon kan söka och läsa mer än ett par. Då vi samlade in 
bilderböckerna till studien gjorde vi det dels tillsammans och dels på egen hand för att på ett effektivt 
sätt kartlägga marknaden. Vi har båda läst samtliga av studiens bilderböcker och analyserat dem 
tillsammans, men även gjort en fördjupad analys av böckerna separat. Detta för att få en så objektiv 
analys som möjligt utan att bli påverkad av den andres tankar och synsätt. Därefter har vi delat och 
jämfört analyserna för att ta fram kategorier, mönster och diskurser från materialet. Resultatet av 
analysen har genomgående diskuterats tillsammans och likaså syfte och frågeställningar, vilka har 
justerats under studiens gång med stöd från vår handledare. 
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Inledning 
Vi lever i en tid då klimathot, miljöproblem och människans inverkan på planetens framtid diskuteras 
flitigt. Att människan lever över sina tillgångar är forskare världen över överens om, men vilka 
lösningar som finns på problemen och när insatser bör ske finns det olika tolkningar runt (jfr COP21 
2015; Dryzek 1997, ss. 3–4). Hur uppnås på bästa sätt en hållbar utveckling där både ekonomiska, 
sociala och ekologiska intressen tas tillvara? Något som ofta tas upp i debatten är dock våra barns och 
barnbarns framtid – tanken på kommande generationer och på hur deras värld ska se ut. Alltmer börjar 
även barnens egen röst i dessa frågor uppmärksammas (jfr CCC 2015). Vad tycker barnen och vilken 
roll kan, vill och ska de spela i miljödebatten? Och hur når information om miljön och om hållbar 
utveckling ut till de yngsta barnen? I den svenska förskolans läroplan, Lpfö98/2010, uttrycks tydligt 
vikten av att barn i förskolan ges möjlighet att utveckla sitt språk genom exempelvis tal, text och 
bilder (Skolverket 2011, s. 10), varför bilderboken bör kunna sägas spela en viktig roll i verksamheten. 
I läroplanen står också att förskolan ansvarar för att barnen ”utvecklar intresse och förståelse för 
naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra” (Skolverket 
2011, s. 10), med andra ord, att det i förskolan påbörjas ett lärande kring hållbar utveckling. 
Bilderböcker inom denna genre är därför rimligtvis givande i förskoleverksamheten. I denna studie vill 
vi få en inblick i vilka bilderböcker om hållbar utveckling som finns på marknaden och vilka budskap 
dessa böcker förmedlar. Vårt syfte är därför att utifrån bilderböckerna undersöka vilka dominerande 
diskurser och motdiskurser om barn och hållbar utveckling vi kan se i materialets texter och bilder. 

Tidigare forskning inom området lärande för hållbar utveckling är relativ begränsad vad gäller barn i 
förskoleåldern och har framför allt framkommit under de senaste tio åren. Davis uttrycker det som att 
det finns ”ett hål i forskningsfältet” (2009, s. 9), och detta gäller i högsta grad för de yngsta barnen. Ett 
gemensamt drag som framkommer i den tidigare forskningen är att förskolebarns förståelse för och 
meningsskapande kring hållbar utveckling ökar ju mer delaktiga de är (Caiman 2015; Davis 2005; 
Halvars-Franzén 2010; Mackey 2012), men också att det är vanligt att de yngsta barnen inte ses som 
kompetenta nog för de här frågorna (Ärlemalm-Hagsér & Davis 2014). Viss tidigare forskning visar 
att barnböcker och andra media riktade till barn kan vara ett hjälpmedel i lärandet för hållbar 
utveckling (Bradbery 2013). Andra studier presenterar att det kanske kan finnas anledning till att 
fundera över hur detta lärande går till (Ideland & Malmberg 2015; Ärlemalm-Hagsér 2012), och också 
vilken kunskap som erbjuds i bilderböcker (Druker 2010).  

I studien har vi använt oss av ett poststrukturalistiskt perspektiv där vi framför allt har belyst 
nyckelbegreppen diskurs, språk och subjektivitet. Vi ser det som att denna teori och dessa begrepp 
lämpar sig för att kunna diskutera och besvara vårt syfte och våra frågeställningar.  

Den metod vi använder är diskursanalys, vilket är en metod som har en nära anknytning till det 
poststrukturella perspektivet. Med hjälp av denna metod, där vi rent praktiskt har följt en anpassad 
variant av Boréus (2015b) tillvägagångssätt, har vi undersökt bilderböckers text och bild med fokus på 
diskurser, språk och subjektivitet. 

Under rubriken Resultat och analys presenteras vad som framkom under läsningen av bilderböckernas 
texter och illustrationer med hjälp av de teoretiska nyckelbegreppen; vilka kategorier och diskurser 
som kan urskiljas i böckerna, vilka subjekt som framställs och vilka positioner bilderböckernas unga 
läsare ges. 
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Bakgrund 
I skrivande stund, december 2015, pågår FN:s klimatkonferens, COP21, vilken äger rum i Paris och är 
den tjugoförsta i raden av miljökonferenser. I Paris ska världens ledare enas om ett klimatavtal som 
ska hålla den globala uppvärmningen till under 2 °C (COP21 2015). Samtidigt som världens ledare 
samlas för COP21 pågår barnens klimatkonferens, Children’s Climate Conferens (CCC) i Södertälje. 
På CCC möts barn från 25 länder och deras budskap till världens ledare på COP21 är tydligt: ”It’s 
childishly simple. We only have one planet, and one chance to save the world” (CCC 2015). 

I den här uppsatsen diskuteras miljön, och hur barn påverkas av miljödebatten, med hjälp av begreppet 
hållbar utveckling – ett begrepp som har en bred, abstrakt och svårdefinierad innebörd. I UNESCO:s 
rapport från 1968 framgår det att experter från hela världen samlades för att redan då samtala om 
”rational use and conservation of the biosphere” (UNESCO 1968). Detta kan förstås som startskottet 
för arbetet med hållbar utveckling. FN:s första miljökonferens hölls i Stockholm 1972 (FN 2015) och 
sedan dess har världens ledare samlats 21 gånger för att diskutera och besluta vilka åtgärder som måste 
tas för att föra arbetet kring hållbar utveckling framåt (Regeringen 2015). Hållbar utveckling som 
begrepp introducerades av Lester Brown i början av 1980-talet, men fick sin spridning först 1987 då 
Brundtlandskommissionen i sin rapport gav definitionen: ”En hållbar utveckling är en utveckling som 
tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa 
sina behov” (FN 2015). Begreppet hållbar utveckling innefattar de tre dimensionerna ekonomisk 
tillväxt, social utveckling och ekologisk hållbarhet som alla tre måste vara i balans. FN (2015) 
förklarar att ”utveckling och tillväxt måste äga rum på miljöns villkor”, och menar därmed att ingen 
komponent får ta över den andra. Hållbar utveckling handlar om ett gemensamt ansvar, inte endast 
mot kommande generationer utan även mot dagens människor (Björneloo 2011, s. 12). 

Enligt Björneloo (2007, ss. 23–24) har UNESCO och FN en betydande roll i hur utbildningen för 
hållbar utveckling formas. Lärare har ett stort ansvar för att på ett pedagogiskt sätt utbilda barn om det 
komplexa och abstrakta området hållbar utveckling där sociala, ekonomiska och ekologiska intressen 
ska samspela. Utbildningen bör inte endast tydliggöra sambandet mellan social utveckling, ekonomisk 
tillväxt och bevarandet av de ekologiska systemen, utan måste även bidra till ett aktivt handlande och 
en beteendeförändring som främjar hållbar utveckling (SOU 2004:104, s. 59). Men hur ska detta ske 
och på vilket sätt? Det finns ingen lång och gedigen utbildningstradition om lärande för hållbar 
utveckling utan detta är ett pågående kulturbygge där lärare har ett stort ansvar att axla (Björneloo 
2011, s. 15). Daniel Yonan som är ett av alla barn som samlats i Sverige på CCC säger ”You adults 
have us and our future in your hands – don’t throw us away” (CCC 2015). 

I en undersökning visar Davis (2009) att det är viktigt att barn tidigt lär sig om hållbar utveckling, 
även om det inte finns mycket forskning om hur undervisningen inom området ska utformas. Det finns 
många sociala, ekonomiska och ekologiska fördelar med att barn får och skapar kunskap om hållbar 
utveckling även om utbildningsfältet endast är i startgropen och långt efter andra discipliner inom 
utbildningssektorn (Davis 2009, s. 4). Ett sätt att sprida kunskap till barn är genom bilderboken 
(Bradbery 2013, s. 221), och läsning av barnböcker kan också vara ett sätt att skapa empati och 
känslor för natur och djur samt väcka nyfikenhet och skapa trygghetsbroar till en värld som dagens 
svenska barn ofta lever skilda från, nämligen naturmiljön (Ullström 2011, ss. 18–19). Eftersom hållbar 
utveckling de senaste decennierna varit högt upp på agendan både globalt och lokalt (FN 2015) kan 
det förväntas finnas ett stort utbud av bilderböcker som fokuserar på miljöförstöring och miljöhot. 
Ullström (2011, ss. 6–7) konstaterar dock att utbudet på den svenska marknaden är magert och att 
många av de böcker som finns är svåra att få tag på eftersom flera av böckerna är ”utgivna på små 
förlag, av oerfarna men engagerade författare”. Det finns inte bara ett hål i forskningsfältet om 
utbildning för hållbar utveckling (Davis 2009, s. 9), utan även inom området för bilderböcker om 
hållbar utveckling. De barnboksgenrer som ändå finns på marknaden kretsar ofta kring ”skrämsel- 
eller städpropaganda” menar Ullström (2011, s. 7). 



4 
 

I denna studie har vi valt att främst fokusera på den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling. 
Den sociala och ekonomiska utvecklingen finns alltid närvarande i begreppet, men i vår analys är det 
framför allt påverkan av naturmiljö och hälsa som har belysts. 

Tidigare forskning 

Hållbar utveckling i förskolan 
Forskningsområdet i skärningspunkten mellan hållbar utveckling, barn/förskola och litteratur är, såvitt 
vi erfar, relativt nytt. De vetenskapliga texter vi har hittat är i hög grad från de senaste åren.  

I forskningsfältet finns ett tomrum vad gäller education for sustainable development, på svenska 
utbildning för hållbar utveckling. Den forskning som mestadels bedrivits riktar in sig på utbildning om 
eller i naturen eller i trädgårdar, eller på kopplingen mellan barn och natur. Davis (2009, s. 9, 11) 
belyser den kala fläck som finns på forskningsfältet och uppmanar till mer forskning om utbildning för 
hållbar utveckling. Ämnet är högaktuellt och studier visar att ”early investments in human capital offer 
substantial returns to individuals and communities and have a long reach into the future”, men trots 
detta finns det mycket lite intresse att bedriva forskning om utbildning för hållbar utveckling (Davis 
2009, s. 2). Till denna uppsats har vi tagit del av både svenska och internationella studier eftersom 
utbildning för hållbar utveckling är ett smalt område. Vi anser att internationell forskning är 
betydelsefull att inkludera i det svenska forskningsfältet eftersom sättet som utbildningen för hållbar 
utveckling formas har betydelse för hur vi väljer att handla nu och i framtiden för att få en mer hållbar 
jord. Hur undervisningen för hållbar utveckling utformas påverkar de förutsättningar barn får för vad 
som verkar meningsskapande. Hedefalk (2014, s. 9) konstaterar att forskningen bör rikta in sig på vad 
som blir meningsskapande för barnen i lärande för hållbar utveckling och hur intresset för fenomenet 
uppkommer. 

Tidigare översattes ”education for sustainable development” med ”utbildning om hållbar utveckling”, 
men trenden har allt mer gått till översättningen ”utbildning för hållbar utveckling”. Detta kan bero på 
att synen på barns kunskapstillägnande har gått från att det sker genom katederundervisning till att 
lärande sker genom aktivt deltagande där en kritisk blick uppmuntras (Björneloo 2007, s. 30). Denna 
syn på kunskap går att se i Caimans (2015, s. 16) studie där förskolebarn undersökte miljö- och 
hållbarhetsfrågor från olika dimensioner utifrån vad som var meningsfullt att utforska för barnen. Här 
konstateras att barns lärande blir mer givande om barnen ges möjlighet att själva ta ut riktningen i 
arbetet med frågor som rör hållbar utveckling (Caiman 2015, s. 71–72). En tidigare studie (Davis 
2005) gjordes i Australien där det skapades olika miniprojekt på en förskola utifrån både pedagogers 
och barns intressen av natur- och hållbarhetsfrågor. Studien visar att då barnen fick inflytande över 
vad projekten skulle innehålla och själva valde vilket projekt de ville medverka i ökade deras 
engagemang för de aktuella natur- eller miljöfrågorna. Projektet verkade meningsfullt och relevant för 
barnen då de kunde relatera till projektets innehåll och hur projektet skulle designas. Barnen handlade 
aktivt på fler plan för att få en positiv förändring inom den natur- eller miljöfråga de riktat in sig på, 
vilket även märktes på deras handlande när de befann sig i hemmamiljö (Davis 2005, ss. 49–52). 

I en annan studie tittade Mackey (2012) på hur barnen på en förskola i Nya Zeeland engagerade sig i 
natur- och hållbarhetsfrågor. Barnen i fallstudien kom med fantasirika och nyskapande idéer för att 
lösa miljöproblem som exempelvis avsmältningen av inlandsisar. Studien visar att då barnens röster 
inkluderades i diskussionen och arbetet med natur- och hållbarhetsfrågor ledde detta till att barnen 
handlade på ett mer ansvarfullt, demokratiskt och hållbart vis för naturen och miljöns bästa (Mackey 
2012, s. 473, 476). 

I en svensk studie av Halvars-Franzén (2010) undersöktes hur barn skapar och gestaltar etik då barnen 
bland annat mötte djur i naturmiljöer. Frågor som barnen och pedagogerna berörde var bland annat hur 
en döende groda ska behandlas och hanteras, vilket ledde till samtal om etik, moral, egenvärde, 
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omsorg och empati. Barnen förhandlade och diskuterade med varandra om hur de skulle göra med 
grodan som de fångat in och behållit ur både barnens och grodans perspektiv (Halvars-Franzén 2010, 
s. 147, 161). ”Det antropomorfiska synsättet där människan sätts i centrum blir inte en lika självklar 
utgångspunkt” skriver Halvars-Franzén (2010, s. 164) om barnens resonemang, vilket är ett aktuellt 
inslag i arbetet med lärande för hållbar utveckling. Forskningsområdet berör frågor som människans 
ansvar för bevarandet av biodiversitet och arters egenvärde (se även Caiman 2015, s. 22), men även 
hur människan tar ansvar för sina medmänniskor, djur och natur idag samt för kommande generationer 
med tanke på den maktposition människan innehar (Halvars-Franzén 2010, s. 164). 

Ärlemalm-Hagsér och Davis (2014, s. 232) samarbetade över landsgränserna och tittade i sin studie på 
om och hur barn skrivs fram som aktiva deltagare i ett förändringsarbete inom hållbarhetsfrågor i 
australisk och svensk läroplan för förskolan. Analysen visade att ”children are not recognised as 
competent beings or agents of change for sustainability within these early childhood curriculum 
frameworks” (Ärlemalm-Hagsér & Davis 2014, s. 231). Analysen visar också att läroplanerna endast 
vidrör eller inte alls nämner de politiska dimensionerna av miljöfrågorna och därmed skrivs inte 
barnen fram som politiskt aktiva medborgare. Läroplanerna saknar även, enligt författarna, en barnsyn 
där barnen redan ses som kritiska och aktiva agenter, kapabla att agera och handla för en hållbar 
utveckling (Ärlemalm-Hagsér & Davis 2014, s. 240). 

I en annan studie (Ärlemalm-Hagsér 2012, s. 7) undersöktes förskolebarns lärande för hållbar 
utveckling och vilken bild av barnen som förmedlades kring detta lärande – vilket ”deltagande eller 
aktörskap” som barnen ansågs ha. Författaren menar här att trots den ofta uttalade bilden av barnet 
som aktivt och drivande i förskolan visar studiens resultat snarare att barns möjligheter att påverka 
arbetet med hållbar utveckling i förskolan ofta är små (Ärlemalm-Hagsér 2012, s. 14). 

Hållbar utveckling och barnlitteratur 

Ideland och Malmberg (2015) tar i sin studie upp hur barn formas till ”ekocertifierade barn” genom de 
diskurser och normer som genomsyrar samhället. Författarna menar alltså att barn genom spel och 
barn- och ungdomsböcker styrs till att vilja agera för en hållbar miljö eftersom det är ett beteende som 
ses som det rätta inom den rådande normen, men också framställs som kompetenta och drivna (Ideland 
och Malmberg 2015, ss. 173–174, 180–181). 

Bradbery (2013) har i sin undersökning tittat på litteratur om hållbar utveckling för förskolebarn i 
Australien, och vilka möjligheter det finns för pedagoger att utvidga barns kunskaper runt 
hållbarhetsfrågor med hjälp av just bilderboken. Bradbery menar bland annat att barnboken kan öppna 
upp för komplexa ämnen och diskussioner, och att den därför visat sig vara en god metod för att närma 
sig detta ofta problematiska område (2013, s. 224). 

Vilken syn på barnet kan identifieras i miljökritiska bilderböcker? Det frågar sig Druker (2010) i sin 
studie av barnböcker med fokus på hållbar utveckling utgivna på 1970-talet respektive 2000-talet. 
Druker menar att medan 70-talsböckerna typiskt sett har tydliga ideologiska och politiska teman, 
utformas de moderna böckerna mer som lättsamma informationsförmedlare med tips och utmaningar 
för läsaren (2010, s. 12). Studien visar dock att det finns outtalade ideologier och normer även i de 
nyare bilderböckerna, nämligen ett syfte att ”förändra barnens – och därmed de kommande 
generationernas – medvetande om miljöfrågor” (Druker 2010, s. 17). I och med detta läggs ett 
underförstått ansvar på barnen att vara de som aktivt löser miljöproblematiken; att representera hopp 
om framtiden (Druker 2010, s. 15–16). 
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Syfte och frågeställningar 
Genom vår studie vill vi få en inblick i vilka bilderböcker om hållbar utveckling som finns på 
marknaden och vilka budskap dessa böcker förmedlar. Vårt syfte är att undersöka vilka dominerande 
diskurser och motdiskurser om barn och hållbar utveckling vi kan se i materialets texter och bilder. 
Utifrån detta blir våra forskningsfrågor följande:  

• Vilka diskurser framställs om hållbar utveckling i bilderböcker för barn i förskoleåldern? 
• Hur positioneras subjekteten i bilderböcker inom området hållbar utveckling? 
• Vilka diskurser om läsaren/barn framträder i bilderböcker inom området hållbar utveckling? 

Teoretiskt perspektiv 

Ett poststrukturalistiskt perspektiv 
Den här uppsatsen tar sin teoretiska utgångspunkt i ett poststrukturalistiskt perspektiv. För en 
undersökning av hur kunskap och olika typer av subjekt skapas och formas – konstitueras – och av 
vilka strömningar, idéer och förutfattade meningar, eller rådande diskurser, som finns i ett samhälle är 
poststrukturalismen ett användbart teoretiskt perspektiv, och passar därför vårt syfte med denna 
uppsats. Diskursanalysen, som är den metod vi använder oss av, har också sitt ursprung i ett 
poststrukturalistiskt (eller socialkonstruktionistiskt) tänkande – där texten/språket formar en sanning, 
en diskurs, och därmed människans tankar och handlingar, men där människan samtidigt påverkar och 
formar språket och diskurserna (Winther Jørgensen & Phillips 2000, ss. 11–12, 15). 

Poststrukturalismen kan sammanlänkas med andra postteoretiska inriktningar och det är inte helt 
okomplicerat att definiera poststrukturalismen som teori då det finns många olika teoretiker och 
forskare som räknar sig eller räknas som poststrukturalister (Herz & Johansson 2013, s. 6, 74–75, 
120–121; Hermansson 2013, s. 13; Lenz Taguchi 2013, s. 9). Ett gemensamt drag bland 
poststrukturalistiska tänkare är att olika typer av kritisk textläsning har gjorts, vilket ofta kopplas till 
diskursanalys. En annan gemensam plattform är den poststrukturalistiska begreppsapparaten som rör 
sig runt ständig rörelse, dekonstruktion och tolkning. Begreppsapparaten kan te sig svårtolkad och 
mångtydig eftersom rörelsen bort från en sann essens, problematiseringen av det förgivet tagna och 
analysen av fenomen är en stark bas i det poststrukturalistiska perspektivet. Andra centrala 
poststrukturalistiska beröringspunkter är ”den språkliga vändningen och kritiken av ontologiska 
synsätt, sanningsanspråk och makt” (Herz & Johansson 2013, ss. 11–13, 17). Denna studie har ett brett 
poststrukturalistiskt perspektiv där tre nyckelbegrepp tagits fram: diskurs, språk och subjekt. Denna 
begreppsapparat bearbetas i kommande underrubriker. 

Inom det poststrukturalistiska perspektivet ifrågasätts traditionella bipolära uppdelningar av 
exempelvis natur/kultur och kropp/intellekt. Det finns en strävan efter att dessa så kallade dikotomier 
upplöses och att den klassiska hierarkiska ordningen kritiseras på samhällsnivå, global nivå och på 
individnivå (Lenz Taguchi 2013, s. 18, 32–33). Utifrån det här tankesättet menar man att alla 
uppdelningar och klassificeringar i själva verket styrs av normativa regler och underliggande lagar och 
inte har några inneboende eller ursprungliga egenskaper i sig (Foucault 1969/2002, s. 39). Detta 
kritiska perspektiv ifrågasätter således synen på att individ, kunskap och lärande innehar en 
oföränderlig och sann essens, utan menar snarare att människan är i ständig tillblivelse; att människan i 
varje specifik situation blir till tillsammans med omgivningen (Hermansson 2013, ss. 35–36; Lenz 
Taguchi 2013, s 49). Människa och kontext påverkar ständigt varandra och inget bör ses som 
”naturligt” givet eller självklart rådande (Mac Naughton 2005, ss. 16–17). 
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Diskursanalys och postmodernism har gemensamma drag och kan därför vara svåra att skilja åt. Fälten 
spänner över varandra vilket gör att metod och teori ibland ter sig likartade. I diskursanalys utforskas 
hur, när och varför ett fenomen blir till i ett specifikt sammanhang och hur dess tillhörande 
maktrelationer visar sig. Det finns inte en sann verklighet och spänningen mellan språk och verklighet 
är någonting som ständigt berörs. Hur vår verklighet förstås är alltid förankrad i tolkningar av den 
kontextuella sociala och historiska konstruktionen (Herz & Johansson 2013, s. 25). 

Diskurs 

Ett centralt begrepp inom poststrukturalismen är diskurs, vilket ofta beskrivs som talet om någon eller 
någonting; de förgivet tagna normer, ramar och regler människan upprätthåller med och via språket 
(Boréus 2015a, s. 164; Börjesson & Palmblad 2007, s. 13). Lenz Taguchi utvecklar begreppet 
ytterligare och menar att diskurs inom det poststrukturalistiska perspektivet definieras som 
”innebörden och betydelsen i det som sägs och skrivs, det vill säga vad vi menar och hur det påverkar 
vårt handlande” (2013, s. 18). Diskursen har alltid en social och historisk förankring och konstitueras 
ständigt och förflyttas i tid och rum, men samtidigt är vissa diskurser mer fasta. Dessa dominerande 
diskurser har varit orubbliga under en längre tid och framstår som svåra att förändra (Lenz Taguchi 
2013, s. 18). De råder över andra diskurser och blir meningsbärande. Det som vi människor ser som 
någonting självklart och oproblematiskt är enligt det här synsättet alltså en dominerande diskurs. 
Dessa diskurser är å sin sida uppbyggda av samhällskonstruktioner men kan alltid ifrågasättas och 
förändras (Foucault 1969/2002, ss. 42-43). 

Diskurs kan förstås som en gemensam uppfattning, tankegång, bild av eller idé om någonting och är 
förankrat i språket. Denna kollektiva överenskommelse influerar och påverkar hur människan tänker 
och handlar. Människa och diskurs har samtidigt ett ömsesidigt förhållande till varandra och då 
människan gör motstånd mot diskurser omvandlas, förflyttas eller skapas det nya diskurser (Lenz 
Taguchi 2013, s. 18, 65). Diskurs, språk och subjekt har ett nära samband där ”det enskilda subjektet 
tänker och handlar inifrån det kulturellt och socialt konstruerade och givna innebörderna som formerar 
sig i diskurser och praktiker” (Lenz Taguchi 2013, s. 75). Varje diskurs, eller tal om något byggs med 
andra ord upp efter regler och det finns en anledning till att just denna diskurs uppstår (Foucault 
1969/2002, ss. 44-45). Diskurserna styr med andra ord människors handlingar, eller praktiker, och 
begränsar och bestämmer vad som är möjligt att säga och göra i en viss situation och en viss kontext 
(Lenz Taguchi 2012, s. 48). Diskurserna skapas och upprätthålls via människors strävan efter 
kategorisering och språkliga överenskommelser i sociala praktiker. Diskurser blir till och bibehålls då 
människan handlar, tänker på, framställer, talar om och skriver om fenomen eller subjekt. Subjekt och 
fenomen möter samhällets specifika förutsättningar och formas därefter i diskurser (Boréus 2015a, s. 
164). 

Det poststrukturalistiska perspektivet är ett kritiskt perspektiv och därmed ifrågasätts diskurser och 
dominerande diskurser. En motdiskurs ställer sig kritisk till normerande handlingar, talet om och 
tankesättet kring fenomen, kategorier och förväntningarna mot någon eller någonting. Diskurser 
förändras, försvinner eller omvandlas tillsammans med språk och subjekt då kritik riktas mot 
diskurserna. Att inta ett kritiskt perspektiv kan innebära att välkomna olikheter och att ifrågasätta 
normer, dikotomier och klassiskt hierarkiska positioneringar (Lenz Taguchi 2013, ss. 61–62, 100, 
167). I denna studie använder vi begreppet diskurs på det sätt som skrivits fram ovan: talet om något 
eller någon, hur ett fenomen eller område omtalas och presenteras i text eller bild, och hur detta 
påverkar människans tänkande och handlande. 

Språk 

Poststrukturalismen ställer sig, som nämnts ovan, kritisk mot tanken att det finns en bestämd 
verklighet eller sanning. I stället är utgångspunkten att allt är kontextberoende, föränderligt och 
påverkas av den historia vi har och den kultur och tid vi lever i (Lenz Taguchi 2012, s. 24; Lenz 
Taguchi 2013, ss. 49–50, 99; Mac Naughton 2005, s. 79; Winther Jørgensen & Phillips 2000, ss. 11–
12). I och med den så kallade språkliga vändningen under 1900-talet började forskare och filosofer 
tala om språkets stora betydelse i samhället: att språket inte alls är neutralt, utan snarare något som 
påverkar människan och hur hon agerar och tolkar världen. Tanken är att det inte finns någon kunskap 
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som inte är förankrad i, och begränsad av, det vi kan uttrycka i och av språket: ”Allt är språk” (Lenz 
Taguchi 2013, s. 49). Språket är med andra ord helt sammankopplat med den kunskap som finns i det 
rådande samhället, eller i den rådande diskursen, vilket styr hur vi tänker och talar om oss själva och 
vårt handlande (Mac Naughton 2005, s. 4). Bolander och Fejes uttrycker det som att ”det vi ser som 
sant är [i själva verket] en språklig konstruktion som ständigt förändras” (2015, ss. 91–92). Språket i 
sig innehar makt eftersom språket anses vara i ständig rörelse och verkar som ”en del av den sociala 
konstruktionen av verkligheten” (Herz & Johansson 2013, s. 48). 

I ett poststrukturalistiskt perspektiv ifrågasätts dikotomier och klassificeringar av språkliga fenomen 
och uttryck. Det finns ingenting som är mer sant eller riktigt utan endast olika värderingar av språkliga 
uttryck i den sociala kontext som råder. Språkets betydelse formas i sammanhanget och värdesätts 
utifrån rådande diskurser (Lenz Taguchi 2013, ss. 50–51). Människors utsagor om sig själva och om 
världen kan se olika ut i olika sammanhang och påverkas av tid, plats och status (Mac Naughton 2005, 
s. 4). Därmed styr språket hur människan agerar, tolkar och förstår omvärlden och sig själv, men 
språket dirigeras också av sina användare genom att det skapas, förflyttas och bibehålls. Det finns med 
andra ord ett ömsesidigt och ständigt pågående förhållande mellan människa och språk (Lenz Taguchi 
2012, s. 24; Lenz Taguchi 2013, ss. 56–58). 

Subjektivitet – att konstituera subjekt 

Ur ett poststrukturalistiskt perspektiv har inte individen ett fast subjekt utan subjektet ses som rörligt, 
föränderligt och mångsidigt. Inom ett diskursivt tänkande kan ett subjekt därmed se ut på olika sätt 
beroende på plats, status och position. Subjekten skapas genom eller i diskurser och bär inte på en 
identitet utan definieras beroende på vilken situation det befinner sig i och i förhållande till andra 
grupper eller områden (Foucault 1969/2002, s. 73, 76). Ett multipelt subjekt skapas och skapar sig 
själv tillsammans med andra subjekt, material, diskurser, språk och sin omgivning i ett ständigt 
rörelsemönster. Hur subjektet formas beror på hur varje person själv positionerar sig och blir 
positionerad av andra. Subjektet lär sig och blir lärd, gör sig och blir gjord, vilket betyder att 
människan dels kan välja hur hon vill framstå inför andra och dels blir formad av omgivningens 
förväntningar. Att tänka och handla är alltså någonting som lärs in genom språket och diskurser, och 
någonting som den enskilda personen själv och andra upprätthåller (Lenz Taguchi 2013, s. 14, 18, 55, 
65, 95). Subjektsskapande och lärande är med andra ord beroende av varandra och sker samtidigt och 
ständigt. Tillsammans bildar de kunskap (Lenz Taguchi 2012, s. 42). 

Genom de förväntningar som finns i sociala praktiker skapas subjektspositioner, vilka är själva 
handlingsutrymmet som skapas av och med andra subjekt och handlingar. Begreppet kan förklaras 
som ”det utrymme som människor kategoriserade på olika sätt ges för sitt agerande” (Boréus 2015a, s. 
165). Detta kan ske medvetet eller omedvetet och hur människor positionerar sig eller positioneras 
beror på flera faktorer, såsom förväntningar, diskurser, språk, kontext och händelser. Dessa 
komponenter skapar tillsammans de förutsättningar subjekten ställs inför (Lenz Taguchi 2013, s. 91, 
94). Vilka positioner subjekt tar eller ges kopplas till rörliga och fasta maktstrukturer. Dessa 
maktstrukturer är uppbyggda av och i subjekten som i sitt led underordnar sig makten. Maktstrukturer 
blir med detta synsätt rörliga då subjektiviteten är föränderlig (Herz & Johansson 2013, s. 140). Butler 
(1997, ss. 10–11) menar att makten formar subjektspositioner och att subjektet är ”a structure in 
formation”. Subjektspositioner blir till då andra individer, institutioner och samhället utövar makt, 
vilken i sin tur kan vara svår att undgå, på ett medvetet eller omedvetet plan. 
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Analysmetod 
Denna undersökning är en kvalitativ studie. I en sådan studie undersöks exempelvis hur ett 
samhällsfenomen, kulturer eller grupper ter sig. I en kvalitativ studie samlas material in och analyseras 
med hjälp av olika metoder, så som intervjuer, observationer eller olika former av textanalys (Eriksson 
Barajas, Forsberg & Wengström 2013, s. 125; Öhlander 2011, s. 27). En kvalitativ studie är 
kontextberoende och bygger på vilket urval som görs, vilket innebär att den inte går att upprepa i 
detalj. Dessutom påverkas studien av det teoretiska perspektiv som används och de frågeställningar 
som finns (Eriksson Barajas m.fl. 2013, s. 125, 136). I vår undersökning har vi tittat närmare på 
bilderböcker som rör området miljöfrågor och hållbar utveckling. Vi har undersökt hur de är skrivna 
och illustrerade, och vilka budskap – framskrivna och underförstådda – som dessa texter och bilder 
eventuellt förmedlar. Eftersom texter är en stor och viktig del av samhället som både beskriver den 
värld vi lever i, men även påverkar världen, våra föreställningar och våra värderingar (Boréus 2015a, 
s. 157) kändes det givande att utgå från just texter och illustrationer inom området hållbar utveckling 
för att möta vårt syfte och kunna få svar på våra frågeställningar. 

Diskursanalys 
I denna studie har vi valt att använda oss av diskursanalys som metod, eftersom det ger oss redskap att 
kunna undersöka vilka diskurser runt hållbar utveckling som är möjliga att få syn på i litteratur för 
barn i förskoleåldern. En diskurs kan, enligt Winther Jørgensen och Phillips (2000, s. 7, 11), definieras 
som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen”, och utgångspunkten för diskursanalys är just att 
vårt sätt att tala om omvärlden eller oss själva inte är en sann, neutral representation av detta utan i 
högsta grad bidrar till att forma världen och människorna. Herz och Johansson (2013, s. 25) påpekar 
också att sättet på vilket vi tolkar vår verklighet är något som är konstruerat och avhängigt vår historia 
och kultur – och kan studeras med hjälp av diskursanalys. Detta sker genom att studera texter och 
bilder och fundera över vad de handlar om och hur detta beskrivs eller framställs, eller vilka 
sanningsanspråk de för fram (Bolander & Fejes 2015, s. 94, 97). Sedan görs en analys av vilken eller 
vilka versioner av verkligheten som text och bild presenterar; vilka handlingar som sker och hur dessa 
tolkas. I diskursanalysen räknas olika typer av uttryck som handlingar, exempelvis texter och bilder 
(Eriksson Barajas m.fl. 2013, ss. 152–153). Strävan i en diskursanalys är med andra ord inte att se 
verkligheten bakom en utsaga, att hitta någon ”korrekt sanning” eller vad som är riktigt eller felaktigt i 
en framställning, utan att faktiskt analysera själva diskursen (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 
28). 

Fältet diskursanalys kan delas in i tre olika angreppssätt: diskursteorin, den kritiska diskursanalysen 
samt diskurspsykologin (Herz och Johansson 2013, s. 26; Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 13). 
Diskursteorin tar upp hur strukturer ”sätts i rörelse, omformas, förändras och reproduceras diskursivt” 
(Herz & Johansson 2013, s. 26). Den kritiska diskursanalysen lägger fokus på och ställer upp metoder 
för att kunna granska relationer mellan diskurser och andra sociala och kulturella praktiker (Boréus 
2015b, s. 179; Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 66). Diskurspsykologins syfte är att ”analysera 
de diskursiva praktiker som möjliggör specifika kategorier” (Herz & Johansson 2013, s. 27). I den här 
studien har vi använt oss av den diskursanalysstruktur som Boréus skrivit fram, där hon framför allt 
har inspirerats av Foucaults diskursanalys och den kritiska diskursanalysen, men även har påverkats av 
andra inriktningar (2015b, s. 179). 

I vårt arbete med att undersöka vilka diskurser och budskap som finns i vårt urval av bilderböcker om 
hållbar utveckling, har vi noggrant synat texten för att se hur språket används i relation till det sociala 
och kulturella sammanhang i vilket böckerna har skrivits. En central del av diskursanalysen är att göra 
textanalys, och att se den samhälleliga kontext som texten är producerad inom (Boréus 2015b, s. 189). 
I samhället finns en stor mängd texter i omlopp som säger någonting om det samhälle som texten 
cirkulerar i. En text kan berätta om vilka föreställningar som finns om individer, grupper och 
samhället i stort. De föreställningar texten signalerar formar textkonsumenten och påverkar individens 
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syn på omgivningen och sig själv. När en textanalys görs kan mönster, värderingar, bilder av någon 
eller någonting, relationer och identiteter visa sig. För att få en rättvis bild av hur texter skapar och 
upprätthåller föreställningar bör ett flertal texter inkluderas i studien (Boréus 2015a, ss. 157–158). Det 
finns en rad olika typer av texter och textgenrer, såsom tidningsannonser, bloggtexter, akademiska 
texter och bilderböcker för barn. Varje enskild genre säger någonting om hur texten ska mottas, förstås 
och användas. Textens utformning visar ett specifikt språkbruk som är ämnat till en viss grupp eller 
individ, och texten får mening i en social kontext och tolkas av dess konsumenter. Ett ord har ingen 
mening om ordet står oberoende från andra ord och kontext (Boréus 2015a, ss. 158–159). 

Eftersom vårt studiematerial består av bilderböcker spelar dock även bilderna en stor roll, och det har 
känts högst relevant att också inkludera dessa i undersökningen. Bilderna i böckerna förstärker 
nämligen textens budskap eller talar stundtals till och med för sig själva, och är därmed en lika viktigt 
källa till information som den skrivna texten. 

En rent generell svårighet med att använda sig av diskursanalys kan vara att det ofta är problematiskt 
att som forskare ställa sig utanför de diskurser man själv är en del av eller tar för givet – kulturellt och 
socialt skapade betydelser, åsikter och handlingar som ses som så självklara att de inte ens upplevs 
som diskurser. Därför, påpekar Winther Jørgensen och Phillips (2000, s. 28), är det viktigt att som 
diskursanalytiker i möjligaste mån försöka se texten som något främmande, där allt bör ifrågasättas. 
Bolander och Fejes (2015, s. 94) menar dock att forskaren alltid är en del av sin egen diskurs, och 
alltså formas av, men också själv formar, denna diskurs. 

I många fall verkar diskursanalys både som teori och metod, eller som metodologi. Genom att använda 
diskursanalys skild från teori och dess tillhörande begreppsapparat kan studien bli skral och 
knapphändig. Teoretiska begrepp bidrar till att få en mer nyanserad bild av diskurser och sociala 
verkligheter och dess mönster och vinklingar. Dock finns det kritik mot att teoretiska begrepp skrivs 
fram som en orörlig sanning utan utveckling och att metodologiska redskap istället bör användas för 
att få en mer nyanserad tolkning av den sociala verkligheten. Det finns samtidigt en risk om metod och 
metodologi tar över då diskurser sätts i fasta snitt av verkligheten utan vidare analys. Diskurser bör 
sättas i förhållande till en social kontext och ett historiskt sammanhang där teoretiska 
begreppsapparater skrivs fram på ett föränderligt vis (Herz & Johansson 2013, ss. 26, 32–33). 

Urval och avgränsningar 
I vårt val av material har vi sökt efter böcker som vänder sig till de yngre barnen – i förskoleåldern – 
och som har fokus på hållbar utveckling/arbetet för en renare miljö. Med andra ord har vi valt att inte 
ta med texter som handlar om andra typer av naturvetenskap – så som exempelvis rena faktatexter om 
djur eller växter, eller böcker om kroppen – även om denna typ av bok är betydligt mer förekommande 
i bokhandeln och på bibliotek. Utbudet av böcker inom genren hållbar utveckling som vänder sig till 
de allra yngsta barnen har visat sig vara relativt begränsat – det är enklare att hitta material för äldre 
barn och ungdomar – varför några av de böcker vi har tittat på kanske snarare vänder sig till 
åldersgruppen 5–8 år än till de allra yngsta. Samtliga böcker som används i studien känns dock 
relevanta för förskolan. Ytterligare en avgränsning som vi har gjort är att söka efter litteratur som inte 
är äldre än tio år. Vi har med andra ord använt oss av böcker skrivna efter 2005, eftersom vi är 
intresserade av att kunna se hur texter och bilder speglar det samhälle vi lever i just nu, och vad 
böckerna har gemensamt vad gäller språkliga diskurser och budskap. Detta har däremot visat sig vara 
ett urval som har förenklat sökandet efter material: en stor majoritet av de böcker vi har hittat i genren 
har nämligen varit skrivna från 2007 och framåt. 

Vi har valt att använda böcker på svenska. Vårt undersökningsmaterial består av sjutton böcker 
skrivna på svenska och utgivna i Sverige samt två böcker skrivna på engelska i Storbritannien och 
översatta till svenska. Med andra ord har vi valt att studera endast svenska och, i viss mån, engelska 
förhållanden inom området hållbar utveckling. 
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Undersökningsmaterial 

Följande barnböcker har analyserats i denna uppsats: 
 
Bamse – Kul att lära: Miljö, utgivare Egmont Publishing Kids AB (2014) 
I det här temanumret om den tecknade björnen Bamse ligger fokus på miljövård och klimat. I 
tidningen blandas kortare serieberättelser om sopsortering med faktarutor, tips, test och pyssel för 
yngre barn – alla inriktade mot återvinning, återbruk och hur vi ska ta hand om naturen för att påverka 
klimatförändringarna positivt.  
 
Bepparna och den skräpiga skogen av Amanda Wassberger (2008) 
Bepparna är ett slags varelser som bor i skogen. En dag kommer pappa bepp hem och är bekymrad 
över allt skräp som människorna slänger i skogen. Familjens två barn vill göra en insats och samlar 
skräp och sopsorterar tillsammans med sin klass, pappan och hans arbetskamrater. De träffar även två 
människor som förstår att också de måste tänka på att hålla skogen ren. 
 
Burken Berta och flaskan Frans av Ann-Christin Björnfot, Håll Sverige Rent, Fia Sjögren (ill.) & Ida 
Holmberg (grafisk form) (2014) 
Burken Berta och flaskan Frans ligger och skräpar i skogen då en flicka plockar upp Berta och Frans 
och pantar dem i en pantautomat. Frans och Berta återvinns och blir till en ny flaska respektive burk 
för att sedan bli köpta av en pojke som pantar Berta och Frans direkt när drycken är slut. Läsaren 
uppmanas att panta burkar och PET-flaskor så de blir till nya om och om igen. Texten avslutas med 
diskussionsfrågor vända till pedagoger. 
 
Efter sista slurken – panta burken! av Hanna Semerson & Jørgen Eivind Hansen (ill.) (2010) 
Femårige Leo älskar läsk och ser inga problem med att kasta de tomma burkarna i naturen. När han 
besöker en strand med sina föräldrar får han dock lära sig av ett annat barn att det är bättre att ta hand 
om sitt skräp, något som Leo inte har varit medveten om tidigare. De två ger sig ut på jakt efter 
pantburkar och annat skräp, och Leo får veta hur en pantmaskin fungerar. 
 
Glukke går vidare – koldioxiden och klimatet av Agneta Zimmerman & Sylvia Mård (ill.) (2015) 
En faktabetonad bok där växthuseffekten beskrivs på ett berättande och förenklat sätt, där exempelvis 
koldioxid gestaltas av figuren Kålle Koldioxid. I boken ges exempel på varför det finns för mycket 
koldioxid i atmosfären, vad detta får för effekter och hur det skulle kunna förhindras. Text och bilder 
manar också läsaren till att agera nu, innan det är för sent för människor, djur och natur. 
 
Havsmonster i knipa av Kjell Thorsson (2015) 
Flickan Mino och hennes vuxna vän uppfinnaren Micke rycker ut för att rädda staden från ett farligt 
havsmonster som välter båtarna i hamnen. Mino upptäcker dock att monstret är en ledsen val som 
fastnat i sopor och blivit sjuk av det förorenade havet. Med snillrika uppfinningar hjälper Mino valen 
att bli frisk igen, och återställer samtidigt lugnet i staden. 
 
Hjälp! sa Akva av Carina och Björn Wilke & Katarina Dahlquist (ill.) (2009) 
Tre barn går i skogen och träffar älvan Akva. Hon berättar för dem att skogen och dammen där hon 
och många djur bor har blivit försurade och hotade av utsläppsmonstret Monstergluffs som gestaltas 
som ett skrämmande och otäckt svart giftmoln. Akva och djuren behöver barnens hjälp för att inte dö. 
Barnen tar med sina föräldrar och städar upp i skogen och räddar på så sätt Akva, djur och natur. 
 
Hjälp vår jord! av Lauren Child (övers. Lotta Olsson) (2008) 
Charlie, Lola och deras vänner kikar in i tonåriga Martys stökiga rum. Lola bestämmer sig då för att 
städa och slänga alla sina saker, men Charlie upplyser henne om att hon måste återvinna, annars 
kommer alla människor att begravas under sopberg. Lola förstår först inte hur man återvinner på rätt 
sätt, men detta reder Charlie ut. Barnen i skolan samlar återvinningsmaterial till en tävling där vinsten 
är att få plantera ett träd. Trädet planteras och alla vänner är nöjda. I boken finns även en affisch där 
läsaren kan hålla ordning på sin egen sopsortering, samt tips om hur man kan leva mer miljövänligt. 
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Luften vi andas av Emma Adbåge (2011a) 
Detta är en informationstext med bilder på två uppslag. Uppslagen innehåller korta faktatexter om hur 
träden omvandlar gammal luft till ny luft med kompletterande kemiska termer. På bilderna finns barn 
som kramar träd och leker i skogsmiljö. Uppslaget avslutas med ett recept på ”växtmums” med tips 
om hur luften kan renas. 
 
Mojaner – naturens magiska städare av Ellinor Johansson & Carina Melander (ill.) (2012) 
I en värld med miljöproblem och skräp dyker plötsligt mojanerna upp. De är varelser från en annan 
planet och de äter gifter och sopor. Mojanerna reser runt jordklotet och städar upp i hav och på land, 
till glädje för människor och djur, och i deras kroppar omvandlas miljöskräpet till god växtnäring som 
får döda områden att blomstra. Efter att ha räddat världen försvinner mojanerna lika diskret som de 
kommit. 
 
Quirrulina tycker till om miljön: En väckarklocka för barn i alla åldrar av Agneta Bengtsen (2008) 
Quirrulina är ett barn med starka åsikter om miljö och hälsa. I boken varvas korta, koncisa texter med 
stilistiska, svartvita bilder som tydligt visar hur Quirrulina mår och hur hon känner inför olika aspekter 
av miljöproblem och miljöarbete. Boken tar exempelvis upp fabriker, utsläpp, konsumtion, kemikalier, 
biltrafik samt ekologiska och rättvisemärkta produkter. 
 
Sopan: när sophögen försvann av Ingela Öhman & Lina Sandell (ill.) (2013) 
Sopan är ett barn som bor i skogen i en liten fallfärdig stuga. En dag får hon besök av några vuxna 
som upprörs över allt skräp som hon har slängt utanför sitt hus. Sopan blir ledsen över att få skäll och 
förstår inte vad hon har gjort för fel. Då får hon hjälp av några andra barn som visar henne hur man 
sopsorterar, komposterar och tar hand om skogen. 
 
Sprätten på toaletten går för långt! av Annika Elmqvist (2005) 
Sprätten är världens rikaste man som tjänar pengar på aktier och datorspel. Sprätten är ute efter mer 
rikedom och låter därför skövla skogar, fiska ur haven och föda upp djur i trånga burar. Invånarna gör 
uppror mot Sprättens osolidariska handlande och demonstrerar vilket får Sprätten på andra tankar. 
Folket tar tillsammans tillbaka makten och ställer Sprätten mot väggen. Skogen får då nya plantor, 
haven får fiskägg och djuren släpps fria. 
 
Skräpiga, stökiga skogen och Skräpiga, stökiga rummet av Emma Adbåge (2011b) 
Detta är två uppslag med detaljerade bilder dels på en skogsmiljö med skräp, dels på ett rum med 
naturföremål. Texten är kort med frågor till läsaren. Frågorna uppmanar läsaren att leta reda på vad 
som inte hör hemma i naturen respektive i rummet. I naturmiljön finns förutom en skog bland annat en 
kundvagn och en dammsugare och i rummet finns förutom sängar och skrivbord exempelvis insekter 
och djur. 
 
Så kan jag ta hand om jorden av Emma Brownjohn (övers. Cecilia Flink) (2007) 
En faktabok om jorden, miljön och vad som kan uppnås och förändras med hjälp av miljöarbete, 
exempelvis genom minskad bilanvändning, sopsortering, ekologiska varor och återbruk. Boken är 
uppbyggd runt flikar som kan vikas upp, och som då visar på alternativ till hur miljön ser ut idag. 
Bilderna står i fokus och texterna är korta. Till boken hör även ett miljöspel. 
 
Sälles skräpbok av Håll Sverige Rent. Bilder & layout Henna Ryyänen (2012) 
Sälle är en säl som i pysselboken informerar och uppmanar läsaren till att hålla Östersjön ren från 
nedskräpning. Boken varvar faktatext om nedskräpning och återvinning med pyssel, exempelvis kan 
läsaren göra en egen nedskräpning förbjudet-skylt. Sälle ställer frågor och uppmaningar till läsaren 
samt ger information om naturen och om stiftelsen Håll Sverige Rent. 
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Torstens resa in i vattnets värld av Pär Holmgren & Moa Lundholm (ill.) (2012) 
Pojken Torsten är hos sin farmor på en bondgård. De pratar om hur viktigt det är med rent vatten och 
att ta hand om vattnet på bästa sätt för miljöns och allt levandes skull. Vid frukostbordet samtalar de 
även om att den egenproducerade eller närproducerade maten är nyttigare, godare och bättre för miljön 
än annan typ av mat. 
 
Vad händer med jorden? av Grethe Rottböll & Sarah Sheppard (ill.) (2008) 
I den här informationsboken ställs frågor som relaterar till olika miljöproblem och deras möjliga 
lösningar. Exempelvis ställs frågan ”Vad händer med jorden om man tar bilen så fort man ska 
någonstans?” mot ”Vad händer om man oftare tar tåget?” Under frågorna, som står överst på varje 
bokuppslag, diskuteras det aktuella ämnet med text och bild, och konkreta tips ges till läsaren. 
 
Välkommen till tippen! av Anneli Jordahl & Anna Bengtsson (ill.) (2007) 
Här får läsaren följa två personer, Mörten och Freddie, under en arbetsdag på en återvinningscentral. 
Männen träffar en mängd människor som kommer till ”tippen” med sitt skräp. Boken tar upp varför 
saker ska sorteras och återvinnas snarare än att bara kastas på hög och brännas. Här förklaras hur 
många naturresurser och material kan användas på nytt och därmed göra mindre inverkan på miljön, 
och på människors och djurs hälsa. 

Genomförande 
Vid insamlandet av material till den här studien sökte vi till en början relativt brett för att få en 
överblick av de böcker som fanns tillgängliga, men vi försökte framför allt att hitta material för barn i 
förskoleåldern utgivet efter 2005. Vi tittade på utbudet av barnböcker inom genren miljö och hållbar 
utveckling på bibliotek runt om i Stockholm, på nätbokhandlar, via barnboksbloggar och 
internetgrupper för förskolepedagoger. På samtliga bibliotek konstaterades att utbudet av böcker för 
förskoleåldern inom den här genren var ganska litet, vilket flera bibliotekarier förvånades över. De 
böcker som framför allt fanns att få tag i på biblioteken var mer faktabetonade böcker om djur och 
natur skrivna för de yngsta barnen, men utan inriktning mot miljöproblem eller hållbar utveckling. 
Några av de böcker som faktiskt handlade om miljön hade en mer svårtillgänglig text och för få 
illustrationer för att passa vårt studiesyfte. Vi vände oss därefter även till Svenska barnboksinstitutet 
och där fanns fler böcker att välja på. Materialet därifrån kan däremot inte lånas hem, så allt arbete 
med dessa böcker har skett i Barnboksinstitutets lokaler. Bibliotekarien här påpekade att anledningen 
till att flera av deras böcker inte fanns på vanliga bibliotek kanske kunde vara att de getts ut på mycket 
små förlag, och därför inte hade gått igenom samma redigeringskrav som böcker från större förlag. Att 
barnböcker på det här området ofta ges ut av miljöentusiaster nämns även av Ullström (2011, s. 6). 
Större delen av de texter vi har använt oss av i studien kommer från Barnboksinstitutets samlingar. Vi 
har även använt oss av material från Håll Sverige Rents hemsida – litterära, illustrerade texter 
anpassade för förskolebarn och för att arbeta med området hållbar utveckling i förskoleverksamheten. 

Eftersom denna studie använder sig av en diskursanalytisk metod är det inte möjligt, och kanske inte 
heller önskvärt, att tydligt dela upp datainsamling och analys – de är båda delar av en analys (Bolander 
& Fejes 2015, s. 93). I och med att vi samlade in vårt material och gick igenom det för att göra ett 
första urval påbörjade vi samtidigt vårt analysarbete. Efter att ha läst igenom samtliga bilderböcker 
och fått en första bild av innehåll, text och illustrationer började vi ställa frågor till dem inspirerade av 
Boréus analysfrågor (2015a, ss. 161–169). Analysfrågorna använde vi oss av för att få en mer 
detaljerad grund till att besvara våra forskningsfrågor. 
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Databearbetning och analysmetod 
Analysmetoden är diskursanalys inspirerad av Boréus (2015b, ss. 183–189). Vi har följt en process 
med följande steg:  

1. Formulera forskningsfrågor 
I analysen undersöktes följande frågor: 

• Vilka diskurser framställs om hållbar utveckling i bilderböcker för barn i förskoleåldern? 
• Hur positioneras subjekteten i bilderböcker inom området hållbar utveckling? 
• Vilka diskurser om läsaren/barn framträder i bilderböcker inom området hållbar utveckling? 

 

2. Avgränsa diskursen och välj passande texter 
Vi är intresserade av hållbar utveckling i relation till barn i förskoleåldern och hur området framställs i 
illustrerade barnböcker. Vi har valt böcker utgivna på svenska mellan åren 2005 och 2015. 

3. Analysera texter utifrån föreliggande kontext 
För att analysera texterna har vi skrivit fram dessa analysfrågor som anpassats utifrån Boréus (2015b, 
ss. 172–173): 
 

● Vad påstås om hållbar utveckling, barn och vuxna, djur och natur? 
● Vad underförstås? 
● Vad argumenteras det för? Vilka argument används? 
● Vad argumenteras det emot? Vilka argument används? 
● Vilka kategorier framkommer i bilderböckernas texter och bilder? 
● Vilka relationer finns, exempelvis mellan läsare och figuren i boken eller ett fenomen? 
● Vilka gemensamma värderingar förväntas läsaren och text ha? 
● Vad tas det avstånd ifrån som osant eller avvikande, vad trängs undan eller görs illegitimt? 
● Vilka ord och uttryck används? 
● Hur framställs subjekt och hur positioneras de? 

 
De aspekter som har framkommit i böckerna och som vi har sett som kategorier att titta närmare på är: 
barns relation till djur och natur; miljöhjältar; experter och lärare; återvinning, återbruk, sopsortering 
och pantning; städning av naturen; växthuseffekten och klimatförändringar samt människors och djurs 
hälsa. Vi har behandlat text och bild som en enhet förutom där vi i vissa delar av analysen endast har 
tittat på ordval och meningsstrukturer. 
 

4. Besvara forskningsfrågorna 
Forskningsfrågorna behandlas under rubriken Analys och resultat och diskuteras vidare under 
Diskussion. 

Forskningsetiska överväganden 
I en kvalitativ studie där personer deltar genom exempelvis observation eller intervju är det av högsta 
vikt att göra noggranna etiska överväganden för att inte någon ska kränkas eller utsättas för obehag. 
Deltagarnas integritet och identitet måste alltid skyddas, och detta ansvar vilar på forskaren 
(Vetenskapsrådet 2011, s.16, 42–44). Det finns även höga krav på en forskare att informera deltagarna 
om studiens syfte och mål och att få deras samtycke till medverkan (Löfdahl 2014, s. 36; 
Vetenskapsrådet 2011, s. 18, 22). 

I vår studie, som är en analys av text och bild i barnböcker, är materialet som bearbetas och analyseras 
inte vad enskilda personer i förskolan har sagt eller gjort, utan texter som går att köpa i en bokhandel 
eller låna från biblioteket. Därför berörs inte föreliggande studie av just krav på informerat samtycke 
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eller skyddande av deltagares identitet. Däremot gäller enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till 
litterära och konstnärliga verk att upphovsmannen har bestämmanderätt över sina verk och att dessa 
inte får göras tillgängliga för allmänheten om inte upphovsmannen samtycker till offentlig spridning. 
Om verket har fler upphovsmän tillfaller upphovsrätten dem båda eller alla och därmed måste samtliga 
upphovsmän godkänna spridning av verket (SFS 1960:729). Då vårt syfte med denna studie är att få 
en inblick i vilka bilderböcker om hållbar utveckling som finns på marknaden och vilka budskap dessa 
böcker förmedlar vill vi illustrera detta genom att använda fotografier av texter och bilder från studiens 
bilderböcker och detta faller inom ramen för den ovan nämnda lagen (1960:729). Vi har därför skickat 
mejl till författare och illustratörer till bilderböckerna och bett om deras godkännande till att 
fotograferade illustrationer och texter får publiceras i denna uppsats. De illustrationer vi publicerar i 
denna uppsats har med andra ord godkänts av upphovsmännen. 

Vidare gäller för denna studie, liksom för alla andra, att den ska vara sanningsenlig, att metoder och 
resultat öppet ska redovisas och att andras forskning bör tolkas rättvist (Vetenskapsrådet 2011, s. 12). I 
redovisningen av de bilderböcker som vi använder oss av känns det viktigt att tydligt visa varför vi har 
valt just dessa böcker, hur vi har tänkt och analyserat texten – och att vi inte vill peka ut någon text 
eller författare som ”bra” eller ”dålig”. Även texter, eller tidigare forskning, som inte överensstämmer 
med det vi har kommit fram till eller som avviker från mönstret måste redovisas för att studien ska 
kunna räknas som etisk. Unga (2013, ss. 51–52) skriver att det kan finnas en jämförelserisk i studier 
där det ena, kanske omedvetet, värderas högre eller bättre än det andra. Detta, att lägga fram resultaten 
utan att värdesätta dem, är något vi har försökt att tänka på. Eftersom vi har tittat på vilka diskurser 
som finns i de texter vi studerar har det även varit viktigt för oss att vara medvetna om vilka diskurser 
vi ser och väljer att lyfta fram. Finns det sådant i texten som vi väljer bort eller inte uppmärksammar, 
och i så fall varför? Vilka diskurser och normer påverkas vi som författare av? I och med dessa 
funderingar sker också ett etiskt övervägande. 

Studiens kvalitet 
Då denna uppsats är en diskursanalytisk studie är inte syftet att beskriva en sann verklighet. Syftet är 
istället att analysera text och bild med fokus på vilka dominerande diskurser och motdiskurser som går 
att utläsa, för att se vilka sanningsanspråk dessa producerar (Bolander & Fejes 2015, s. 111). I denna 
studie vill vi se vilka barn som kan skapas i bilderböcker för barn inom området hållbar utveckling och 
se hur diskurser i bilderböcker skrivs fram och därmed formar det läsande barnet.  

Som forskare bör man rannsaka sig själv och fråga sig: ”Vad innebär min forskning i termer av 
sanningsanspråk? Vilka kategoriseringar, inkluderingar och exkluderingar skapar min text? Vilken 
relation har jag till den diskurs jag analyserar?” (Bolander & Fejes 2015, s. 111). Denna uppsats är 
starkt kopplad till den kontext den är skriven i där vi som författare skriver och tolkar utifrån de 
diskurser vi lever i och skapar. Vi skapar sanningar om bland annat det ekologiska barnet, böckernas 
kategoriseringar och vilket språkbruk som används i bilderböcker för barn inom området hållbar 
utveckling för att vi väljer att se och lyfta fram just dessa aspekter. Genom att vi diskuterar 
karaktärernas subjektivitet i bilderböckerna är vi med och skapar dessa subjekt, med andra ord är vi 
författare med och producerar sanningar om karaktärerna i bilderböckerna (jfr Bolander och Fejes 
2015, s. 111). Resultatet i denna studie har framkommit i en diskurs där vårt sätt att tänka, se och läsa 
bilderböcker har styrt oss författare och därmed kan andra resultat framkomma i andra kontexter. Vi 
menar att studien inte hade kunnat genomföras med ett annat teoretiskt synsätt eller en annan metod då 
den poststrukturalistiska teorin och diskursanalysen kompletterar och bygger på varandra. 
Poststrukturalismen och diskursanalysen delar samma synsätt: att ifrågasätta verkligheten och de 
bakomliggande strukturer som formar den sociala konstruktionen (Herz & Johansson 2010, s. 18). 

Vi har dock hela tiden strävat efter att hålla oss till de kvalitetskriterier för kvalitativa studier som 
anges av Eriksson Barajas m.fl. (2013, ss. 145–146), nämligen att studien bör vara trovärdig, rimlig 
och samvetsgrann. Läsaren bör därför ”kunna följa de olika leden i analysen och bedöma om den är 
skäligt genomförd” (Bolander & Fejes 2015, s. 112). För att tillgodose detta har vi under hela studiens 
gång och framförallt i arbetet med vår analys haft som avsikt att vara både tydliga, systematiska och 
kritiska, detta för att höja studiens kvalitet. Dessutom tycks ordning och mönster höja textens kvalitet 
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vilket vi strävat efter. Parallellt med ett strukturerat arbetssätt har vi haft som avsikt att lyfta fram 
studiens ämne på ett nytänkande sätt, vilket också stärker studiens kvalitet (jfr Vetenskapsrådet 2011, 
s. 40). 
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Resultat och analys 
Vårt syfte med denna studie är som tidigare nämnts att undersöka dominerande diskurser och 
motdiskurser om barn och hållbar utveckling i bilderböcker för barn. I detta kapitel presenterar och 
analyserar vi våra resultat utifrån följande forskningsfrågor: 

• Vilka diskurser framställs om hållbar utveckling i bilderböcker för barn i förskoleåldern? 
• Hur positioneras subjekteten i bilderböcker inom området hållbar utveckling? 
• Vilka diskurser om läsaren/barn framträder i bilderböcker inom området hållbar utveckling? 

Diskursen om hållbar utveckling i bilderböcker 

Hur talas det då om miljöproblem, miljöarbete och hållbar utveckling i studiens barnböcker? Med 
andra ord: vilken eller vilka diskurser går att uttyda i dessa texter och bilder som vänder sig till barn i 
förskoleåldern? Hur förstås och talas det om området hållbar utveckling (jfr Winther Jørgensen och 
Phillips 2000, s. 7)? Ett återkommande tema kring hållbar utveckling i de böcker vi har tittat på är att 
klimatförändringarna är ett faktum, men att det finns en lösning på problemet och att människan har 
stor möjlighet att påverka och förändra om hon agerar fort. Växthuseffekten framställs som ett 
problem som behöver åtgärdas snabbt, och för att kunna göra detta behöver människorna/läsarna få 
veta vad som händer med klimatet, hur det påverkar allt och vilka insatser individen själv kan göra. 

Konkreta problemlösningar som presenteras i de allra flesta böcker är återvinning, återbruk och 
sopsortering, samt att undvika att slänga skräp i naturen. Aktiva val är med andra ord ett krav, och i 
många av dessa bilderböcker ser vi att ett aktivt miljöarbete sker genom just sopsortering, återvinning, 
pantning, återbruk och städning. Detta motiveras ofta genom olika typer information – i vissa fall rena 
faktarutor – som bland annat handlar om slöseriet av jordens resurser och hur effektivt det kan vara att 
återvinna material och produkter som exempelvis batterier, plast, aluminium, stål och glas. 
Återvinning framställs i många av böckerna som något väldigt positivt och roligt. I exempelvis Sopan: 
när sophögen försvann (2013) och Efter sista slurken – panta burken (2010) upplever 
huvudkaraktärerna pantning som en rolig aktivitet och imponeras över hur stor del av materialet som 
går att återanvända. Att de dessutom får en ekonomisk ersättning ses som en överraskande och nästan 
onödig bonus. En röd tråd som går genom flertalet böcker är just att barnen bör engagera sig för 
miljön, och att det går att påverka och ställa saker till rätta om man arbetar tillsammans. I exempelvis 
Hjälp vår jord! (2008) engageras en hel skola i ett städnings- och återvinningsprojekt där eleverna 
visserligen strävar efter att få ett pris (ett träd att plantera tillsammans) men där fokus ändå ligger på 
tillfredsställelsen att göra gott tillsammans. Ett intressant undantag från den här tanken kan ses i boken 
Mojaner – naturens magiska städare (2012) där huvudpersonerna inte är människor utan ett slags 
rymdmaskar som kommer till jorden för att städa den från olika typer av miljögifter. Här finns inga 
krav på människan; mojanerna gör jorden till en bättre plats att leva på helt enkelt för att de älskar att 
städa och utan att själva ta skada. Vår tolkning av detta är dock att det underliggande budskapet är att 
mana människan till ansvarshandlingar, eftersom mojanerna faktiskt inte existerar i verkligheten. 
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      Illustration Jørgen Eivind Hansen (2010)         Text Ellinor Johansson, illustration Carina Melander (2012)         Illustration Amanda 
Wassberger (2008)  

I de flesta av böckerna finns dock ett budskap att människorna måste städa efter sig och ta ansvar för 
miljön och sina handlingar. Ofta framställs olika typer av städning som något roligt och bra. En vanligt 
förekommande form av städning är städning av skogen – i kombination med uppmaningen att inte 
skräpa ner i skogen, att ta hand om sitt skräp och gärna sortera och återvinna det. I boken Bepparna 
och den skräpiga skogen (2008) är det skogsfolket bepparna som mår dåligt av skräpet som 
människorna lämnat efter sig och bestämmer sig för att städa tillsammans, något som blir en stor 
framgång. I Bamse – Kul att lära: Miljö (2014) får det skräpkastande barnet lära sig varför man ska ta 
hand om skogen och kasta sitt skräp på rätt ställe. I många böcker presenteras tydligt genom bild 
och/eller text vad som hör hemma i en frisk skog och vad som definitivt inte gör det, och här finns i 
vissa böcker även vinklingen att människan är beroende av naturen. I Luften vi andas (2011a) 
poängteras att den rena naturen och den friska luften är nödvändiga för att människan ska kunna leva 
och hålla sig frisk. Förutom skogen framhåller flera böcker också att det är viktigt att värna om vattnet 
– dels att inte skräpa ner eller försura hav och sjöar, dels att inte slösa på eller förstöra kvaliteten på 
dricksvattnet. I Torstens resa in i vattnets värld (2012) diskuteras det viktiga vattnet och vilka miljö- 
och hälsokonsekvenser vattenbrist eller smutsigt vatten kan få. I Havsmonster i knipa (2015) visar 
detaljerade illustrationer på mängder av skräp i havet och hur de marina djuren påverkas negativt av 
detta. 

I många böcker framställs just djuren, och naturen, som offer som behöver hjälp, framför allt av 
människan. I boken Glukke går vidare – koldioxiden och klimatet (2015) talas det om att jorden har 
feber, och en illustration visar sorgsna isbjörnar vilkas naturliga habitat blir allt mindre. I Hjälp! sa 
Akva (2009) är skogens djur smutsiga och ledsna på grund av skräp och gifter i naturen, men efter en 
städinsats från några människobarn framställs djuren som rena och glada igen. I Mojaner – naturens 
magiska städare (2012) ses en fisk gråta av glädje efter att de städande maskarna har rensat havet på 
miljögifter. 

Många av böckerna tar också, i större eller mindre utsträckning, upp människans egen hälsa som en 
anledning till miljöinsatser och hållbar utveckling. På många ställen nämns att skräpplockning och 
sopsortering måste till för att undvika att miljögifter läcker ut i mark och vatten och gör människor, 
djur och natur sjuka. I Quirrulina tycker till om miljön: En väckarklocka för barn i alla åldrar (2008) 
blir huvudkaraktären Quirrulina ledsen när hon tänker på att det finns personer som släpper ut 
kemikalier och gifter i miljön eftersom det äventyrar människors hälsa, och i Vad händer med jorden? 
(2008) sägs att gifter i färg kan göra barn sjuka. I Välkommen till tippen! (2007) påpekas att 
sopsortering och återvinning är snällt mot naturen och också mot människan. Några böcker trycker 
också på att det är bra för både hälsa och klimat att välja ekologiska och närproducerade produkter. 
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  Illustration Katarina Dahlquist (2009)                       Illustration Kjell Thorsson (2015) 

    

                                       Illustration Carina Melander (2012)                           Illustration Jørgen Eivind Hansen (2010) 

Genomgående i den barnlitterära diskursen om hållbar utveckling finns en positiv anda och en 
framtidstro. Det är möjligt att göra något åt problemet om man aktiverar sig! I några böcker finns dock 
en del svärta med. Miljöhotet kan exempelvis personifieras och framställas som ett slags monster, som 
ett svart ondskefullt spöke i boken Hjälp! sa Akva (2009) eller som ett farligt havsväsen i Havsmonster 
i knipa (2015). Det kan också visas i tydliga illustrationer som i Quirrulina tycker till om miljön: En 
väckarklocka för barn i alla åldrar (2008) där döda fiskar flyter i ån utanför en nedsmutsande fabrik 
och dödskallar bolmar ur fabriksskorstenarna. 

Sammanfattningsvis kan vi se att de diskurser som framställs i bilderböcker om hållbar utveckling för 
barn i förskoleåldern är följande: 

• Återbruk, återvinning, sopsortering och pantning 
• Städning av naturen 
• Djur och natur framställs som offer 
• Människors hälsa påverkas negativt av miljöförstöring 
• Miljöföring framställs som hotfulla monster 
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Karaktärernas subjektspositionering 

De valda bilderböckerna i studien visar en dominerande diskurs att positionera barnkaraktärer som 
duktiga, kompetenta, driftiga, handlingskraftiga, smarta och positiva subjekt redo att ta sig an 
miljöproblem och frågor som rör området hållbar utveckling. Fler berättelser vittnar om barn som är 
mycket positiva till att hjälpa djur, väsen och natur utan att ifrågasätta miljöhandlingen. Barnen har en 
nära relation till natur och djur och kan prata med exempelvis träd eller djur. Barnkaraktärerna 
positioneras som nyfikna, positiva och redo att hjälpa till. Barnkaraktärerna i Hjälp! sa Akva (2009) är 
lekfulla naturbarn som kan prata med djur och väsen i naturen, bland annat med skogsfen Akva. 
Barnen tar reda på varifrån miljöförstöringen kommer och löser situationen genom att be om hjälp från 
några vuxna. Ett annat exempel på handlingskraftiga barn är från boken Bepparna och den skräpiga 
skogen (2008) där beppbarnen engagerar sig för miljöns bästa utan att ifrågasätta varför bepparna ska 
plocka upp och sortera skräpet som människorna slängt i skogen. Ytterligare en berättelse som kan 
räknas in i den dominerande diskursen om de drivande och kompetenta barnkaraktärerna finner vi i 
berättelsen Havsmonster i knipa (2015) där barnet Mino är modig, framåt, snäll och hjälper alla utan 
att blinka. I Luften vi andas (2011a) har vi sett det som att barnen gillar att vara i skogen och leka och 
är intresserade av växter och blommor. Ett av barnen kramar ett träd, några andra sitter och vattnar och 
pratar med växter, vilket kan illustrera barns nära kontakt med naturen. 

Förutom de barn som positioneras som kompetenta och handlingskraftiga miljöhjältar som i den 
dominerande diskursen ser vi även att barnkaraktärer positioneras som okunniga och omedvetna om 
frågor som rör hållbar utveckling. Dock förändras subjektet till ett kunskapssökande barn som har lätt 
att lära sig om hur och varför man ska sopsortera, återbruka, förebygga och råda bot på föroreningar 
och hur man pantar burkar och flaskor. I boken Efter sista slurken – panta burken (2010) framkommer 
att karaktären Leo gör fel i början av boken, då han slänger burkar i naturen, men rätt i slutet då han 
har lärt sig vikten av pantning. Karaktären Sopan i Sopan: när sophögen försvann (2013) positioneras 
på liknande sätt – men Sopan visar motstånd i början av berättelsen då hon blir tillsagd av två damer 
som passerar hennes skräpiga trädgård i skogen. Sopans subjektspositionering går att känna igen hos 
karaktären Burre i Bamse – Kul att lära: Miljö (2014) och hos Lola i Hjälp vår jord! (2008) som båda 
gör fel i början av berättelsen, men lär sig hur man gör rätt och då handlar miljömedvetet med glädje 
och entusiasm. I berättelsen Sopan: när sophögen försvann (2013) finns både vuxna och barn som är 
miljöhjältar och de undervisar huvudkaraktären Sopan i sophantering, städning och återvinning genom 
bland annat sånger (vilka finns på tillhörande CD för läsaren). I Hjälp vår jord! (2008) är det Lolas 
vänner och äldre bror som berättar för henne om konsekvenserna av att inte återvinna och återbruka 
sopor – då blir mänskligheten begravd under ett enormt sopberg. 

    

      Illustration Katarina Dahlquist (2009)                                       Text & illustration Emma Adbåge (2011a)                       
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Förutom barnkaraktärerna som finns med i studiens bilderböcker förekommer även vuxna karaktärer. 
Vår analys av subjekt i bilderböckerna visar att flera av de vuxna karaktärerna framställs som experter 
eller lärare som är kloka och inger trygghet och makt. I Bamse – Kul att lära: Miljö (2014) är det 
karaktären Skalman som kan och vet allt, men även Bamse är kunnig och gör alltid sitt bästa, inger 
trygghet och är god i alla situationer. Andra vuxna karaktärer är arbetarna Mörten och Freddie i 
Välkommen till tippen! (2007) som framställs som snälla och engagerade, och delar med sig av mycket 
information om miljö och sopsortering. I Torstens resa in i vattnets värld (2012) berättar Torstens 
farmor gärna om naturen, djuren, mat, vattenrening och annat som hör hållbar utveckling till. 
Farmodern vet vad som är rätt och fel samtidigt som hon är lekfull och entusiastisk då hon tar med 
Torsten ut på upptäcktsfärd. Ytterligare experter finner vi i Hjälp! sa Akva (2009) där barnens vuxne 
storebror berättar för dem om bland annat förorenat vatten, samt i Sopan: när sophögen försvann 
(2013) där Renlige Sven från kommunen positioneras som den erfarne miljöexperten som ska 
undervisa Sopan i miljökunskap. 

Motdiskursen till dessa vuxna miljöexperter är, som vi ser det, de oengagerade och okunniga vuxna 
som bland annat skrivs fram i Quirrulina tycker till om miljön: En väckarklocka för barn i alla åldrar 
(2008) där vuxna i och för sig kan vara snälla, men också prioritera pengar framför sådant som är 
viktigt för en hållbar utveckling. De vuxna kan enligt Quirrulina vara egoistiska, strunta i miljön och 
barnens framtid. Dessa karaktärsdrag ser vi även i Sprätten på toaletten går för långt! (2005) där 
Sprätten framställs som en rik, dum och egocentrisk miljöförstörare som saknar empati och solidaritet 
för både djur, natur och andra människor. Däremot ser vi i Hjälp vår jord! (2008) och i Hjälp! sa Akva 
(2009) att oengagerade och okunniga vuxna kan påverkas och ändra sitt beteende om barnen berättar 
hur de ska gå till väga. 

Vidare har vi i analysen av bilderböckerna funnit att djur positioneras som offer, med vissa mänskliga 
drag – exempelvis som sorgsna och svaga i Så kan jag ta hand om jorden (2007), Vad händer med 
jorden? (2008) och i Glukke går vidare – koldioxiden och klimatet (2015). Djuren framställs i Sprätten 
på toaletten går för långt (2005) som oförmögna att ta hand om sig själva eftersom de blir instängda i 
trånga burar och blir matade med fiskfoder, vilket gör dem till monsterdjur. Dessa djur blir till slut 
glada och lyckliga då de blir frisläppta i sin naturliga miljö. Denna subjektspositionering återfinns 
även i Vad händer med jorden? (2008) och i Quirrulina tycker till om miljön: En väckarklocka för 
barn i alla åldrar (2008). I Mojaner – naturens magiska städare (2012) positioneras de utomjordiska 
varelserna mojanerna som hjältar då de gladeligen och frivilligt arbetar för att städa och rena hav och 
land. Slutligen finner vi sälen Sälle i Sälles skräpbok (2012) som positioneras som en kunnig 
miljöexpert om frågor som rör miljöförstöring av vattnet och stränderna i och runt Östersjön samt 
Östersjöns marina djurliv. Dessa två sistnämnda exempel är dock mer av fantasifigurer än verkliga 
djur. 

Även naturen framställs som subjekt i Sopan: när sophögen försvann (2013) där träden pratar och 
sjunger för Sopan att de inte mår bra och behöver omsorg, och i Luften vi andas (2011a) positioneras 
träden som levande subjekt med fysiska känslor och människoliknande ansikten. I Skräpiga, stökiga 
skogen och Skräpiga, stökiga rummet (2011b) gör vi läsningen att natur och kultur bör vara skilda från 
varandra då läsaren ska peka ut vad som inte hör hemma i respektive miljö. 
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              Illustration Agneta Bengtsen (2008)                          Illustration Emma Adbåge (2011b)              

Till sist finner vi subjektet människa som ofta skrivs fram som en grupp ovetande om miljöförstöring 
och klimatförändringar. I Bepparna och den skräpiga skogen (2008) skyller bepparna nedskräpningen 
på människorna och att de är ovetande om miljöförstöringen i skogen. I berättelsen om Mojaner – 
naturens magiska städare (2012) positioneras mojanerna som hjältarna då människorna inte gör 
någonting åt miljöförstöringen utan istället arbetar i fabriken. Däremot blir människorna positivt 
överraskade när någon har städat bort skräpet. I Glukke går vidare – koldioxiden och klimatet (2015) 
framställs människor, framför allt i illustrationerna, som bekymrade men villiga att ta sig an 
miljöproblemen om de ges möjligheten. Människor positioneras som drivna och hoppfulla och vi ser 
det som att boken framställer att normen för människor är att vara ansvarfulla och hjälpsamma. Så kan 
jag ta hand om jorden (2007) är en bok med uppvikbara luckor som främst genom illustrationerna 
visar människor som gör handlingar som anses vara dåliga för miljön, så som bilkörning. Bakom 
luckorna finns det människor som gör bra saker för miljön, exempelvis cyklar, återvinner eller väljer 
miljömärkta produkter. Texten pekar ut alla människor som miljöbovar: ”Vi fiskar ut floder…”, ”Vi 
hugger ner träd…”, men den uttrycker även att det är ”vi” som kan åtgärda dessa problem genom 
miljöarbete. 

Sammanfattningsvis positioneras subjekten i bilderböckerna inom området hållbar utveckling som 
följande: 

• Barn som kunskapssökande, driftiga och kompetenta 
• Barn som ovetande, men positiva till ny kunskap 
• Vuxna som miljöexperter eller lärare 
• Vuxna som oengagerade, okunniga eller egoistiska 
• Djur och natur som offer 
• Människor som ovetande, men hoppfulla, drivna och positiva 

Barnet som läsare 

En text är alltid menad att nå någon med ett budskap och en viss bokgenre har alltid ett syfte (Boréus 
2015b, ss. 158–159). I denna studie har vi valt bilderböcker som är riktade till barn. Att böckerna är 
riktade till barn kan vi läsa ut eftersom flertalet böcker har hittats på Svenska Barnboksinstitutet eller 
på barnbibliotek. Böckerna håller sig inom barnboksdiskursen där text och bild är designade så att 
barn ska kunna ta till sig innehållet. 

Hur positioneras då barnet som läsare i barnböckerna, alltså vilka diskurser om läsaren ser vi? I flera 
av studiens böcker finns det uppmaningar, pyssel, checklistor eller frågor som är riktade till läsaren. 
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Dessa texter är, som vi ser det, riktade till barn då de ställer frågor och kommer med uppmaningar som 
barn kan svara på och följa. Både i Hjälp vår jord! (2008) och i Hjälp! sa Akva (2009) finns det en 
tillhörande affisch som är riktad till läsaren med uppmaningar och tips om hur man lever mer hållbart, 
vilket kan läsas som att boken och affischen ska leda till ett mer hållbart levnadssätt. Vi finner även att 
tips och checklistor är riktade till barnet som läsare i exempelvis Vad händer med jorden? (2008) där 
det i slutet av boken finns ett uppslag där läsaren uppmanas till miljövänliga handlingar. Om barnet 
som läsare gör allt rätt kommer konsekvensen av detta bli att jorden blir ”en härligare plats att leva på” 
(Rottböll & Shepard 2008). På liknande sätt talar författaren till barnet som läsare i Så kan jag ta hand 
om jorden (2007). I boken tas olika miljöproblem upp så som växthuseffekten, gifter och resursslöseri. 
Genom att med illustrationer och ”alternativluckor” visa hur läget är nu och hur det kan förändras med 
vissa metoder ställs konstateranden som ”Vi fyller jorden med skräp” mot tips som ”Vi kan 
återanvända fler saker istället för att kasta bort dem” (Brownjohn 2007). Även i Sälles skräpbok 
(2012) uppmanas läsaren till miljövänliga handlingar genom att karaktären Sälle ställer produktiva 
frågor och ber läsaren att exempelvis ringa in metallprodukter som hamnat i havet och att sortera 
återvinningsmaterial i rätt behållare. Sälle förklarar också att en glasskärva på stranden kan skära upp 
otäcka sår, att plast på stranden eller i havet kan skada djuren, och att det inte är fint eller trevligt med 
skräpiga stränder. Detta följs av pysselsidor där läsaren exempelvis kan göra en skylt mot 
nedskräpning på stranden. Frågor och utmaningar till läsaren finns även i Efter sista slurken – panta 
burken! (2010). Texten ställer frågor som exempelvis ”Vad borde inte heller ligga på stranden?” 
(förutom burkar och flaskor). Boken innehåller tydliga illustrationer som visar på stora mängder skräp 
på stranden, och leende barn vid pantmaskinen. Budskapet är att det är viktigt att ta hand om sitt skräp 
och inte slänga det i naturen! Dessutom kan det ses som att barn kan, måste och vill hjälpa till med 
detta arbete – mer än vuxna. Om barn bara får rätt information och blir medvetna om miljöproblemen 
och hur man kan arbeta för att motverka dessa så gör barn sitt allra bästa för att hjälpa till. De blir 
”ekologiska barn”! 

  

         Text Grethe Rottböll, illustration Sarah Sheppard (2008)                             Bilder & layout Henna Ryyänen (2012) 

Att uttrycka känslor i text och bild är vanligt förekommande i studiens böcker och med dessa uttryck 
uppfattar vi att läsaren ska känna empati med bokens karaktärer. Läsaren blir informerad om 
miljöproblemen genom text och bild som förstärker argumenten. Vi gör läsningen att det finns en 
förväntan i text och bild om att det finns ett intresse hos barn att få lära sig mer om miljö och hållbar 
utveckling och agera därefter. Ett exempel kommer från Burken Berta & flaskan Frans (2014) där en 
pantburk och en PET-flaska förmänskligas med ansiktsuttryck och känslor. I berättelsen framkommer 
att pantburkar och PET-flaskor inte vill vara ensamma i skogen och det är ett barn som plockar upp 
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Berta och Frans från naturen och pantar dem. Läsaren uppmanas i slutet av boken att panta flaskor och 
burkar eftersom ”det är ju bra för alla” (Björnfot, Sjögren & Holmberg 2014, s. 7). Läsaren förväntas 
känna empati för Frans och Berta som ofrivilligt ligger slängda i naturen och inte mår bra, och Berta 
har ont då hon blivit utslängd från ett bilfönster. I Glukke går vidare – koldioxiden och klimatet (2015) 
anses växthuseffekten vara ett problem som ”vi” behöver åtgärda snabbt. ”Vi” behöver veta vad som 
händer med klimatet, hur det påverkar allt och vad ”vi” ska göra. Illustrationerna visar bland annat 
ledsna isbjörnar som inte kan ordna mat till sina ungar på grund av klimatförändringarna samt öknar 
som breder ut sig. I Bepparna och den skräpiga skogen (2008) kan läsaren identifiera sig med 
bepparna och känna igen sig och finna tillhörighet då beppfamiljen består av en familj med en 
mamma, en pappa och två barn, som en klassisk mänsklig kärnfamilj. Bilderna visar bekymrade 
beppar i en mycket skräpig skogsmiljö och när de börjar städa och sortera ser alla beppar glada ut. I 
boken kommer en människopappa och ett människobarn till skogen där bepparna bor. Människorna 
lyssnar på bepparnas klagan över nedskräpningen och människorna gör då rätt för sig och tar med sig 
skräpet från skogen. I Bamse – Kul att lära: Miljö (2014) känns det rimligt att läsaren förväntas ta ”de 
godas” sida – att förstå att Bamses ungar gör rätt medan exempelvis seriens ärkeskurk Krösus Sork gör 
fel. Identifikationen görs troligtvis med Bamse och hans familj som är genomgoda, då det framställs 
som att snälla personer gör rätt, bryr sig om miljöproblemen (och andra problem) och är vetgiriga för 
allas bästa. Vi tänker att det finns en förväntan att läsaren håller med om detta genom att det finns 
tydliga ansiktsuttryck i bilderna: leenden när kloka saker sägs eller görs, rynkade ögonbryn, arga ögon 
och ilsken kroppshållning när miljöproblem nämns eller när någon gör fel. Tydliga uttryck används 
också i texten och extra viktiga budskap markeras med fetstil. 

Texten i Quirrulina tycker till om miljön: En väckarklocka för barn i alla åldrar (2008) riktar sig till 
ett ”du”, så att läsaren kan känna sig delaktig. Vi ser det som att Quirrulina är läsarens vän och ger hen 
tips och råd om vardagslivet. Quirrulinas åsikter framställs som ”de korrekta”, andra åsikter görs till 
felaktiga. I boken finns en tydlig uppdelning mellan gott och ont i både värdeladdade ordval och 
illustrationer. Starka uttryck i text och bild finner vi även i Sprätten på toaletten går för långt (2005) 
där det verkar rimligt att läsaren förväntas tycka att Sprätten är äcklig, dum, egocentrisk och girig. 
Andra karaktärer framställs som goda men utsatta människor eller djur som blir arga och ledsna på 
Sprätten oetiska handlande. Sprätten framställs som ond och motbjudande då han pruttar och bajsar 
och uttrycker ”sköt dig själv och skit i andra” (Elmqvist 2005), vilket läsaren troligtvis inte vill 
identifiera sig med. Istället finns de oskyldiga och goda människorna som hjälper varandra, har bra 
lösningar och hjälps åt. Denna känsla av gott och ont framhävs även med bilder med antingen sorgsna 
miner eller förstörda miljöer respektive glada, friska människor, oftast i grupp. 

   

                   Illustration Fia Sjögren (2014)                                                          Text & illustration Agneta Bengtsen (2008)                     
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Färgen rött och grönt används som förtydligande av vad som är bra respektive dåligt för att främja den 
hållbara utvecklingen i Vad händer med jorden? (2008). Hela bilderboken är uppbyggd på för- och 
nackdelar där varje uppslag har en sida med en fråga i rött och en sida en miljövänlig lösning på 
problemet i färgen grönt. Vi läser det som att de rödmarkerade sidorna är argument mot sådant som 
påstås vara dåligt för miljön, djuren och människorna, och att läsaren därför ska vilja identifiera sig 
med de karaktärer och handlingar som återfinns på den ”goda” sidan med grön text. På de röda sidorna 
finns text med negativt laddade uttryck, som exempelvis ”pruttar”, ”giftig”, ”sopberg” och ”dåligt”, 
och på de gröna sidorna finns positiva ordval som ”bra el”, ”skutta”, och ”Vilken tur!”. Dessa ord 
förstärks med illustrationer av exempelvis ett gråtande barn och en gråtande blomma eller med glada 
miner och frisläppta djur. 

Sammanfattningsvis ser vi att de diskurser om läsaren/barnet som framträder i bilderböcker inom 
området hållbar utveckling framhåller barnet som: 

• Aktivt och kompetent 
• Bidragande till miljölösningar 
• Kunskapstörstande 
• Intresserat av pyssel och utmaningar inom området miljö 

Diskussion 
Vår moderna tid är allt mer präglad av miljöproblem och debatten om hållbar utveckling. De senaste 
åren har detta i allt högre grad kommit att påverka även barnen. Detta kan ses exempelvis i 2015 års 
internationella miljökonferens för barn som legat i direkt anslutning till den ”vuxna” miljökonferensen 
COP21 (CCC 2015). Även i förskolans värld finns i den nya läroplanen ett direktiv om att ”lägga stor 
vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor” och att arbeta med hållbar utveckling i verksamheten (Skolverket 
2011, s. 7). Vad gäller barns lärande, meningsskapande och inflytande kring miljö och hållbar 
utveckling finns det dock fortfarande ingen utbredd forskning. Davis (2009, s. 2, 9, 11) talar om ett hål 
i forskningsfältet när det gäller just den här frågan och att det därför inte finns några entydiga svar på 
hur och vad barn i förskolan kan lära sig om hållbar utveckling. Även Hedefalk (2014, s. 9) noterar 
bristen på forskning i frågan och poängterar vikten av att lärandet för hållbar utveckling formas på ett 
sätt som är givande för barn och barns meningsskapande.  Några forskningsresultat visar att barn som 
får vara delaktiga i arbetet kring hållbar utveckling i förskolan har lättare att tillägna sig kunskap och 
skapa mening därom (Davis 2005, ss. 49–52; Halvars-Franzén 2010, s. 147, 161; Mackey 2012, s. 
473, 476). Viss forskning visar också att bilderboken, och även andra former av media, kan vara ett 
effektivt sätt att nå ut med tankar och information även till de yngsta barnen (Bradbery 2013; Ideland 
& Malmberg 2015). Detta hänger också samman med vad som står i läroplanen om förskolans 
uppdrag att arbeta med uttryckssätt som skriftspråk och bilder för att stimulera barns lärande, språk 
och möjlighet till kommunikation (Skolverket 2011, s. 7). 

I föreliggande studie har vi valt att undersöka bilderböcker för barn i förskoleåldern inom genren 
hållbar utveckling och miljöfrågor. I denna studie vill vi få en inblick i vilka bilderböcker om hållbar 
utveckling som finns på marknaden och vilka budskap dessa böcker förmedlar. Vårt syfte är därför att 
utifrån bilderböckerna undersöka vilka dominerande diskurser och motdiskurser om barn och hållbar 
utveckling vi kan se i materialets språkliga uttryck – dess texter och bilder. Utifrån detta blir våra 
forskningsfrågor följande:  

• Vilka diskurser framställs om hållbar utveckling i bilderböcker för barn i förskoleåldern? 
• Hur positioneras subjekten i bilderböcker inom området hållbar utveckling? 
• Vilka diskurser om läsaren/barn framträder i bilderböcker inom området hållbar utveckling? 

Nedan diskuteras de svar vi fått på våra frågeställningar. Sedan förs en diskussion av resultaten med 
koppling till tidigare forskning. 
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Vilken diskurs är det då som framkommer i bilderböcker för barn inom området hållbar utveckling? I 
de allra flesta böcker som analyserats i denna studie presenteras växthuseffekten och 
klimatförändringarna som en faktisk verklighet. Dock finns det lösningar på dessa miljöproblem, om 
man som barn engagerar sig. En dominerande diskurs som vi har identifierat utifrån bilderböcker för 
yngre barn är att hållbar utveckling ofta identifieras med återvinning, återbruk, sopsortering och 
pantning. Detta är konkreta handlingar som kan utövas för att rädda planeten och som också barn kan 
vara delaktiga i. Dessa handlingar kan ses som möjliga för barn att utöva då barn kan vara delaktiga i 
städning, återvinning och sortering. Ett tema som hänger tätt samman med detta finns återgivet i flera 
av bilderböckerna: städning av skog, hav och natur. Budskapet är att människan bör ta hand om och ta 
ansvar för miljön och sin omvärld. Städning och naturansvar framställs oftast som något positivt och 
roligt – en givande aktivitet som utförs tillsammans andra. Ett argument och motivering till den här 
diskursen i böckerna – talet om återvinning och städning – är att presentera djur och natur som offer i 
behov av hjälp och stöd av ansvarsfulla människor, i synnerhet barn. Illustrationer med ledsna djur, 
slokande växter, smutsiga sjöar och skräpiga stränder och hav finns i många av bilderböckerna. 
Bilderböckernas talande illustrationer blir ett sätt att nå ut till även de yngsta. Ytterligare ett argument 
till att utföra de miljövänliga handlingarna är att poängtera miljöproblemens påverkan på människors 
hälsa. Det framställs i bilderböckerna att även människan kan påverkas negativt av klimatförändringar, 
kemikalier, utsläpp och nedskräpning. Inom diskursen om hållbar utveckling i bilderböcker för barn 
presenteras trots allt en generellt sett positiv framtidstro. Det finns allvarliga miljöproblem, men det 
finns också konkreta lösningar. Miljöhotet framställs dock ibland på ett relativt skrämmande sätt där 
hotet personifieras och blir någon form av monster. Detta kan ses i relation till vad Ullström (2011, s. 
7) skriver om hur skrämselpropaganda används som ett medel i barnböcker om hållbar utveckling. 

Vilka barnsubjekt finns representerade i de studerade bilderböckerna och hur positionerar de sig eller 
positioneras? I studien har vi har sett att barnsubjekten till allra största del positionerar sig eller 
positioneras som kompetenta, drivna och positiva till att ta sig an miljöproblem och annat som dyker 
upp i deras väg. Barnen är nyfikna och öppna för nya kunskaper och idéer, och har också ett öppet 
sinne gentemot djur och natur. Barnen presenteras i flera böcker som länken mellan naturen och 
vuxenvärlden. I böckerna finns några exempel på barn som är omedvetna om miljöarbete och gör ”fel” 
till en början, men får lära sig hur de ska agera för att bli ekologiska barn. Den nya kunskapen tas emot 
positivt, även om det finns ett par exempel på barn som reagerar negativt innan de har förstått 
fördelarna med att konkret hjälpa miljön. Ofta ställs också dessa omedvetna barn i kontrast till andra 
miljömedvetna barn eller vuxna – ett slags miljöexperter som visar och informerar om hur miljöarbetet 
ska gå till. Dessa experter eller lärare subjektspositioneras som snälla, tålmodiga och kloka, till 
skillnad från de vuxna som förekommer i några böcker som visas fram som omedvetna och/eller 
ointresserade av miljön. Vissa av dessa subjekt skrivs fram som okunniga med potential att lära sig – 
ofta av kunniga barn – medan andra vuxna är riktiga miljöbovar, egoistiska och elaka. Djur och natur 
är viktiga subjekt i många böcker och positioneras oftast som offer som behöver människans hjälp för 
att bli friska och glada igen. I böckerna finns många exempel på illustrationer med ledsna, sjuka och 
smutsiga växter och djur. Ett par undantag till detta finns – en säl som är positiv miljöexpert och de 
miljöstädande mojanerna – men här handlar det om mer fantasibetonade varelser. Subjektet människan 
som grupp framställs ofta som ganska omedveten om miljöproblemen och vad som krävs för att lösa 
dem. ”Mänskligheten” positioneras dock i de flesta böcker som positiv och läraktig – människorna 
försöker ofta att göra sitt bästa när de blir upplysta om vad som måste göras. 

Vilken förväntad läsare till bilderböcker om hållbar utveckling kan då utrönas? Diskursen om hållbar 
utveckling i bilderböcker har som nämnts ovan fokus på konkreta handlingar som återvinning och 
pantning, med människan, och i synnerhet barnet, som aktiv och kompetent. Många av böckerna har 
ett direkt tilltal till barn med tips, råd och uppmaningar om handlande. Flera av böckerna innehåller 
pysselaktiviteter, spel, pussel och utmaningar av olika slag, vända till barn. Vi tänker att läsaren 
förväntas vara ett barn som är mottagligt för dessa budskap – som vill lära sig och kan bidra till en 
lösning på miljöproblemen. Det kommuniceras i ett flertal av böckerna tydligt vad som är bra att göra 
och vad som rent miljömässigt är mindre bra att göra – inte minst genom illustrationer och målande 
ord- och färgval. Det i böckerna som framställs som bra, positivt, roligt och möjligt för ett barn att 
åstadkomma uppfattas rimligtvis även så av läsaren.   
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Resultatdiskussion kopplat till tidigare forskning 

Som nämnts ovan är alltså hållbar utveckling och lärande om natur och miljö något som förskolan bör 
integrera i sin verksamhet. Tidigare forskning visar att projekt för barn med fokus på lärande för 
hållbar utveckling blir mer relevanta för barnen om de själva är delaktiga i val av ämne och process 
samt har möjlighet att själva diskutera kring och påverka lärandet. En verksamhet där barnen, snarare 
än pedagogerna, påverkar riktningen i projekt runt hållbar utveckling och bidrar till sitt eget lärande 
leder till att barnen får en större förståelse för området och att det därmed blir mer meningsfullt 
(Caiman 2015; Davis 2005; Halvars-Franzén 2010; Mackey 2012). Björneloo (2007, 2011) menar att 
pedagogernas roll i lärandet för hållbar utveckling är mycket betydelsefull, men att det också är av 
yttersta vikt att barnen är aktivt deltagande i lärandet. Forskningen om hållbar utveckling i förskolan 
bekräftar med andra ord förskolans läroplan som uttrycker att ”[v]erksamheten ska utgå från barnens 
erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper” (Skolverket 2011, s. 6) samt 
att:  

[e]tt 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. 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 2011, s. 7) 

I både den tidigare forskningen och i läroplanen ses tanken på det kunskapssökande, aktiva, drivande 
och kompetenta barnet, vilket passar väl överens med även andra strömningar i samhället, exempelvis 
barnens insats i miljökonferensen (CCC 2015). Viss forskning motsäger dock att talet om det drivna 
och kompetenta förskolebarnet självklart efterlevs i praktiken. Exempelvis pekar Ärlemalm-Hagsér 
(2012, s. 7, 14) i sin studie på att det i förskolan finns en uppfattning om att barn bör vara delaktiga 
och medbestämmande i lärandet för hållbar utveckling, men att deras handlingsutrymme i realiteten 
ofta är begränsat. Ett liknande resultat visar Ärlemalm-Hagsér och Davis (2014) som i en 
undersökning av svensk och australisk läroplan menar att förskolebarn i dessa dokument inte skrivs 
fram som kompetenta och aktiva inom området hållbar utveckling. Vi anser dock att även dessa 
studier kan tolkas som ett uttryck för att den dominerande diskursen – talet om hur det bör vara i 
förskolan när det gäller lärande för hållbar utveckling – har fokus på ett aktivt och självständigt barn.  

Som tidigare nämnts visar viss forskning att bilderböcker är en effektiv metod för barns lärande i 
miljöfrågor (Bradbery 2013; Ideland & Malmberg 2015). Bradbery menar att bilderboken med fördel 
kan användas i undervisning för de yngsta barnen och att avancerade frågor, så som miljöproblem, 
med hjälp av bilderbokens språk och illustrationer kan bli tydligare och mer konkreta, och därför mer 
lättillgängliga för barn i förskolan (2013, s. 221, 224). Även Ullström påpekar att bilderboken kan vara 
ett sätt för barn att känna empati och förståelse för naturen, även om denna inte är en lika självklar del 
av livet som för tidigare generationers barn (2011, s. 18). I svensk förskola där det i flertalet 
verksamheter finns en tradition av att läsa bilderböcker i barngruppen torde det finnas stora 
möjligheter att utgå från dessa i ett projekt om eller introduktion av hållbar utveckling. Många av 
studiens böcker intar också en positiv, informativ hållning där mycket kunskap och ibland rena fakta 
om miljön och arbetet för hållbar utveckling presenteras. Det är oftast tydligt berättat, med text och 
bilder som kompletterar och förstärker varandra i sitt budskap. Trots den positiva, informativa 
framtoningen är bilderböcker om hållbar utveckling dock sällan icke-ideologiska, menar Druker 
(2010, s. 17) som ser diskursen om det ansvarstagande, driftiga, miljöräddande, ekologiska barnet i de 
böcker om hållbar utveckling som hon har undersökt i sin studie. I de bilderböcker som ingår i vår 
studie ser vi också denna tanke: diskursen om det aktiva, duktiga och kloka barnet som arbetar för en 
hållbar utveckling, eller åtminstone är villigt att lära sig mer och göra sitt bästa. Även Ideland och 
Malmberg (2015) menar att det i det ofta roliga och positiva läromaterial om hållbar utveckling som 
finns för yngre barn också finns tydliga normer för hur barn ska göra och tänka inom området. 
Forskarna uttrycker det som att barnen formas till ”eco-certified children” eller ”ekocertifierade barn” 
genom yttre styrning och normerande diskurser (Ideland & Malmberg 2015, s. 174). I vår studie kan vi 
se ett flertal exempel på hur text och bild uppmanar den unga läsaren till korrekta, miljöfrämjande 
handlingar där negativt och positivt laddade ord ställs mot varandra, mörka och ljusa färger 
kontrasteras eller arga och ledsna karaktärer jämförs med glada och harmoniska. Vi ser det som att den 
dominerande diskursens positiva, glada, aktiva och starka miljökämpe som gör allt rätt rimligtvis blir 
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den karaktär som det läsande barnet vill identifiera sig med och positionera sig som. Många åsikter 
speglas i böckerna genom karaktärernas på olika sätt illustrerade känslor, just genom ansikts- eller 
kroppsuttryck, tårar, leenden, rynkade ögonbryn eller liknande. Vi tänker att detta är en effektiv 
kommunikationsform för att få ut ett budskap även till de allra yngsta barnen.  

Det finns dock barn i bilderböckerna som inte kan eller inte vill agera för miljön. Detta tolkar vi som 
en försiktig motdiskurs till den rådande normen; en positionering av subjektet som avviker från det 
vanliga. Motdiskursen gör att den dominerande diskursen syns tydligare, och i samtliga fall ändras 
också subjektspositionerna till att slutligen passa in i den dominerande diskursen efter att de ovilliga 
eller okunniga barnen fått hjälp utifrån, av kunniga vänner, lärare eller andra vuxna. 
Handlingsutrymmet för bilderböckernas barnkaraktärer, och därmed kanske också för den tänkta 
läsaren, är med andra ord inte så stort, om vi tänker på möjligheten till avvikelser från den 
dominerande diskursen. Till skillnad från resultaten i Ärlemalm-Hagsérs (2012) studie, där barns 
möjligheter begränsas av att de anses vara icke-kompetenta, ser vi i bilderböckerna att motdiskursens 
barn avviker för att de inte vill eller kan vara tillräckligt kompetenta. Detta kan också relateras till 
Ideland och Malmbergs (2015) konstaterande att barn formas att handla på ”rätt” sätt men att det inte 
finns utrymme att handla ”fel”. I och med att det kan sägas finnas en tydlig idé i bilderböckerna att 
presentera hållbar utveckling och miljöarbete med återvinning, sopsortering, återbruk och pantning, 
det vill säga konkreta handlingar som barn förväntas kunna delta i, tänker vi att det kanske kan vara 
svårt att motivera ett ”felaktigt” handlande. Här läggs ett ansvar på barnet att ta ansvar för sina 
handlingar, och för miljön – att vara den som, med Drukers ord, ”representerar hopp om en bättre 
framtid” (2010, s. 15). 

Betydelse för praktiken och professionen 
Miljöundervisning och lärande för hållbar utveckling har varit på agendan för svensk utbildningssektor 
sedan 1972 då Stockholmskonferensen lyfte betydelsen av den så kallade miljöutbildningen (SOU 
2004:104, s. 39). Lite längre fram i tiden skapades det i Rio de Janeiro ett långsiktigt 
handlingsprogram där utbildning för hållbar utveckling var ett framträdande diskussionsämne. I 
handlingsprogrammet Agenda 21 skrevs: ”Utbildning är avgörande för att främja hållbar utveckling 
och förbättra människors förmåga att lösa miljö- och utvecklingsproblem” (SOU 2004:104, s. 39). Ser 
vi till dagens läroplan för förskolan 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 2011, s. 7). Hur kan detta uppnås i praktiken? 

Vi vill med denna studie bidra till att se på och arbeta med hållbarhetsfrågor i förskolan på ett 
nytänkande sätt. Att använda bilderböcker i undervisningssyfte är ingenting nytt (Bradbery 2013; 
Ullström 2011) men det har visat sig att utbudet av bilderböcker för barn i förskoleåldern som 
behandlar frågor om hållbar utveckling är magert (Druker 2010; Ullström 2011), vilket även vi 
författare har kunnat konstatera i vår inventering av fältet. Utifrån studiens resultat hoppas vi författare 
på att förskollärare och andra verksamma inom förskoleverksamheten ser med nya ögon på vilka barn 
som kan skapas, vilka diskurser som kan synliggöras och vilket meningsskapande som bilderböcker 
kan skapa för barn i förskoleåldern. Vi vill uppmana professionen till att med en kritisk blick 
problematisera hur arbetet med frågor som rör hållbar utveckling kan utformas i dagens förskolor och 
diskutera hur ett större handlingsutrymme och meningsskapande för barn i förskolan kan skapas inom 
området hållbar utveckling med tanke på studiens resultat. 

Då vi författare närmar oss vår roll inom förskollärarprofessionen kommer vi att ta med de kunskaper 
som denna studie skapat. Till skillnad från rollen som forskare/författare till denna studie, där vi 
intagit en undersökande roll till materialet, kommer vi som förskollärare troligtvis låta egna tankar och 
åsikter komma fram i valet av vilka bilderböcker som vi väljer att erbjuda barnen. Vi kommer 
fortfarande att se med en kritisk blick på barnlitteratur samt analysera mer vilka böcker som hamnar 
innanför förskolans väggar och varför med tanke på vilka signaler och budskap bilderböcker för barn i 
förskoleåldern kan förmedla. 
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Slutsatser 
I vår undersökning av bilderböcker för de yngsta barnen har vi tyckt oss se en tydlig diskurs vad gäller 
hållbar utveckling. Här framställs miljöhotet som något reellt, men också något som går att lösa med 
hjälp av konkreta handlingar som sopsortering, återvinning och städning av naturen. Djur och natur 
behöver människans hjälp, och det är inte minst barnen som har möjlighet att agera. Barnet framställs i 
böckerna framför allt som aktivt och positivt, ett miljöintresserat, ”ekologiskt” barn som är intresserat 
och vetgirigt. Detta blir också bilden som förmedlas till och om den tänkta unga läsaren. De slutsatser 
som vi författare drar av våra resultat är att det inom området hållbar utveckling finns en syn med det 
kompetenta, intresserade barnet som utgångspunkt – inom exempelvis forskning, styrdokument för 
förskolan och också barnlitteratur. Hur positivt det än kan kännas med drivande, medbestämmande 
barn anser vi att det är viktigt att se att detta ändå är en del av en diskurs som formar samhället och 
människorna. Tanken om det aktiva barnet kan också begränsa handlingsutrymmet för barn om det 
endast finns ett ”korrekt” sätt att vara barn. Vi anser därför att det är viktigt att man som pedagog i 
förskolan är medveten om vilka dominerande diskurser som finns vad gäller synen på barnet och 
synen på hållbar utveckling – och att denna medvetenhet också påverkar det didaktiska arbetet. 

Vidare forskning 
Denna uppsats har öppnat upp för många frågor om vidare forskning då det finns ett behov av att 
forska mer inom området hållbar utveckling och förskola. Om det funnits mer tid för denna studie 
hade det varit möjligt att samla bilderböcker inom området hållbar utveckling från flera decennier, 
och/eller även böcker från ett bredare geografiskt område. På detta vis hade studiens kvalitet stärkts 
ytterligare och analysen och resultatet kanske hade fått en annan vinkling. 

En annan möjlig utveckling av studien skulle kunna vara att observera på plats i förskolan hur lärande 
för hållbar utveckling kommer till uttryck i den vardagliga verksamheten. Exempelvis skulle det kunna 
vara intressant att göra en studie där förskoleverksamheten observeras (miljö, material, barn, 
pedagoger) utifrån hur pedagoger i förskolan arbetar med området hållbar utveckling med fokus på 
barnsyn. Vad är det för barn som formas och skapas med tanke på diskursen om det kompetenta barnet 
som vi ser i läroplanen för förskolan samt i den forskning om lärande för hållbar utveckling i förskolan 
som idag bedrivs? Går det att se att dagens barn formas till ”ekologiska barn” i praktiken? 

Det hade även varit intressant att titta på vilken syn på barnet som konsument som avspeglas i andra 
media än bilderböcker, exempelvis i tv-program riktade till barn i förskoleåldern. Även spel, både 
analoga och digitala, skulle kunna analyseras för att få en mer heltäckande bild av utbudet av 
produkter och aktiviteter som finns för barn i förskoleåldern inom området hållbar utveckling. Detta 
skulle kunna vara ytterligare ett sätt att belysa dominerande diskurser om barn och hållbar utveckling, 
och därmed se hur detta formar arbetet med frågor om hållbar utveckling i förskolan.  
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Bilaga 1. Brev till upphovsmän 
Hej! 
 
Vi är två förskollärarstudenter som skriver examensarbete på Stockholm universitet om barnböcker 
med inriktning mot hållbar utveckling. Vårt syfte med studien är att få en inblick i vilka bilderböcker 
om hållbar utveckling som finns på marknaden och vilka budskap dessa böcker förmedlar. För att 
illustrera detta på bästa sätt skulle vi vilja använda fotografier av text och bild i boken XXX. Får vi 
använda era texter och bilder i detta syfte? 
 
Vår studie kommer att publiceras på Stockholms universitets databas, Diva, i januari 2016. Vi skulle 
därmed vara tacksamma om ert svar inte dröjde. 
 
Med förhoppning om svar! 
Vänliga hälsningar, 
Charlotte Thörn och Åsa Marklund 
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