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Några frågor?	  
 Hur kommer klimatförändringarna att drabba oss? 	   	  
	   	  	  
    Vad gör politikerna? 
	  Vad säger vetenskapen? 	  Vem tar ansvar? 	   	  	  

Hur	  lär	  vi	  oss? 	   	   	  	  
      Vad är rättvisa? 
	  Vad ska vi göra åt fattigdomen i 
världen? 	  	  
!! ! !Hur ska vi naturen?!
Hur	  ska	  vi	  leva?	  	  	  	   	   	  Vad ska jag göra? 
Vad	  ska	  vi	  förändra?	  	  

Vad	  är	  sant?	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	
 	
 	
 	
 	
 	
Varför ska jag bry mig?	


Vem	  ska	  vi	  lita	  på? 	   	  	  

	   	   	   	  Hur	  ska	  vi	  få	  plats?	  



Vem svarar?	  

•  Naturvetenskaplig	  diskurs	  (IPCC,	  diagram,	  
kartor	  	  

•  Mediadiskurs	  (Isbjörnar,	  apokalyps,	  ”rädda	  
klimatet”,	  skänk	  pengar)	  	  

•  PoliEsk	  diskurs	  
•  EEsk	  diskurs	  (Tillbaka	  Ell	  naturen)	  	  
•  Kulturell	  diskurs	  (I	  snäv	  mening:	  Climate	  
change	  art,	  liLeratur,	  film)	  



Diskussion:	  

•  Vilka	  diskurser	  dominerar	  talet	  om	  miljö-‐	  och	  
utvecklingsfrågor?	  

•  Vem/vilka	  är	  talar	  sanning?	  

•  Vem/vilka	  påverkar	  oss	  mest?	  



Kultur. Litteratur. Hållbart.

•  Vad gör kulturen? (konst, litteratur, 
film, teater)

•  Vad är kultur?
•  Hur kan kulturella uttryck (responses) 

analyseras?



•  ”Den kulturella dimensionen ger (…) 
genom iakttagelser, reflektion, 
utveckling och förändring av våra 
värderingar en grundförutsättning för 
hållbar utveckling, men producerar i 
sig också ny kultur.” 
          (Packalen, 2010, s. 120)



•  ”Ska en förändring av våra 
medvetanden kunna komma till stånd 
är det viktigt att gå från ett ensidigt 
och uppmålande av ett ekologiskt 
hotscenario till ett bredare 
evolutionsscenario som ställer den 
kulturella formningen av det framtida 
samhället i förgrunden.” 
         (Packalen, 2010, s. 120). 



FN & Kultur

”It includes not only the arts and letters, but also 
modes of life, the fundamental rights of the human 
being, value systems, traditions and belifs; that it 
is culture that makes us specifically human, 
rational beings, endowed with a critical judgement 
and a sense of moral commitment. It is through 
culture that man expresses himself, becomes 
aware of himself, recognizes his incompleteness, 
questions his own achievements, seeks untiringly 
for new meanings and creates works through 
which he transcends his limitations.” 

   (UNESCO, Mexico City Declaration on Cultural Policies World 
    Conference on Cultural Policies)



Hållbar utveckling och 
humaniora	  

•  Miljöetik
•  Miljöhistoria
•  Miljöekonomi
•  Miljökommunikation
•  Miljöfilosofi
•  Miljödidaktik
•  Kulturstudier (Green Cultural Studies) 

• Ekokritik



Ekokritikens syfte I.	  
•  (...) bidra till ett förändrat etiskt och 

känslomässigt förhållningssätt 
gentemot naturen och därmed 
åstadkomma politiska och kulturella 
förändringar för en hållbar värld
(Schulz, 2007).	  



Ekokritikens syfte II	  

•  Bara om naturen inkluderas i människors 
vardagliga erfarenheter, i berättelserna 
de berättar är det möjligt att se naturens 
skönhet och lidande. Om vi ska lyckas 
beror till slut inte på utvecklingen av 
tekniska lösningar eller ny vetenskap 
utan på våra attityder, känslor, bilder och 
erfarenheter.” 
  (Lawrence Buell, 2001, s.1)	  	  



Ekokritikens syfte III

•  Uppmuntra till kritiska diskussioner om 
dagens miljö- och utvecklingsfrågor.

•  Att få möjlighet att reflektera över egna 
och andras åsikter.

•  Uppmuntra till samtal med andra om 
miljö- och utvecklingsfrågor.

       (Hansson, 2010)	  	  



Ekokritiska frågor
•  Hur gestaltar litteraturen, filmen, konsten, 

teatern  naturen, miljön, staden och 
omvärlden? 

•  Hur skildras ekologiska frågor i litteraturen?
•  Hur tar litterära texter upp motsättningen 

mellan natur och kultur?
•  Hur skildras klimatförändringarna?
•  Vilken roll tillskrivs vetenskapen i 

litteraturen?



Den ekokritiska historien - en 
historia om naturessäer &  
naturlyrik. ”First wave”	  
•  Icke-fiktion
•  Kombination av vetenskapliga 

observationer och filosofiska 
reflektioner om naturen och 
människans relation till naturen.

•  Rachel Carson, David Henry 
Thoreau, Wordsworth, Emerson mfl.

•  Pastoral & apokalyps  	  



Pastoral 

•  Lummiga gläntor 

•  Skogsgläntor 

•  Mjuka kullar 

•  Herdar som vallar får 

•  Samklang och harmoni 

•  Naturlig plats avskiljd från stad och civilisation. 

•  En plats där den stressade stadsmänniskan kan  

•  hämta kraft.	  
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Apokalyps

•  Varning om jordens undergång

•  Hotet är ”ont”

•  Katastrofala konsekvenser.

•  Faran är på väg. 



Urban ekokritik

 “Urban ecocriticism (...) offers the 
ecological component often missing 
from cultural analyses of the city and 
the urban perspective often lacking in 
environmental approaches to 
contemporary culture.” 
  
 (Bennet & Teague, 1999, s. 9)



”Förortens färger - natur och 
kultur i Johannes Anuyurus 

Det är bara gudarna som är nya”



”De stora, tysta höghusen, hur de reser 
sig / mot natthimlen” (s. 37) och ”vilar 
sina pannor i nattens händer, / 
drömlösa, lystrande” (s. 56)



Att läsa med olika perspektiv och syften 

•  Genus
•  Queer
•  Klass
•  Eko
•  Postkolonial



Estetisk och efferent Läsning 
 Louise Rosenblatt (2005)	  

•  Estetisk : Syftet med läsningen är 
att fokusera på personliga 
erfarenheter. “Genomlevande 
erfarenheter”. 

•  Efferent: Syftet med läsningen är 
att få information om någonting. 

•  Textens mening skapas i mötet 
mellan läsare och text.







Uppgift: Ekokritisk läsning av 
skönlitterär bok. 

•  Skriv läsdagbok med ekokritiskt fokus. Skriv av eller 
stryk under citat och passager ur boken som 
utgångspunkt för skrivandet. Du väljer att skriva om det 
som du tycker är intressant, skrämmande, bra, dåligt 
etc. Skriv en stund efter varje gång som du har läst. 

•  Ta med läsdagboken till seminariet. 
•  Ta med tre frågor illustrerade med ett eller flera citat 

från boken till seminariet som du vill diskutera.
•  Var beredd att diskutera bokens relevans för att skapa 

kunskap om dagens miljö- och utvecklingsfrågor.

Trevlig läsning. Vi ses på seminariet!/Petra


