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Clearly, the ecological crisis is not only a crisis of 
the physical environment but also a crisis of the 
cultural and social environment – of the system of 
representation and of the institutional structures 
through which contemporary society understands and 
responds to environmental change (or fail to do so: 
hence the crisis). (Bergthaller e. al., 2014, s. 262)

1 I forskningsprosjektet LINGCLIM (2013−2015), ledet av språkprofessor Kjersti Fløttum ved Universitetet i Bergen, er f.eks. over to tusen nordmenn spurt om hva de 
assosierer med ordet "klimaendring". 
2 Innhenting av data har fulgt retningslinjer for informert samtykke, frivillig deltakelse og anonymitet. Prosjektet er meldt til NSD

I artikkelen «Skriving som vei til kunnskap, identitet og 
kultur» understreker Smidt og Solheim (2013) at «det å 
lære å fungere i samfunnet ikke kan sees uavhengig av 
evnen til å skape mening med språket» (s. 188). I inn-
ledningen til boken Klima og mennesker. Humanistiske 
perspektiver på klimaforandringer (2014) skriver Mikkel 
Sørensen og Mikkel Fugl Eskjær at humanioras vik-
tigste bidrag til klimaforskningen er «undersøgelsen 
af, hvordan vores forståelse og fortolkning af «natur» 
og «klima» sætter rammerne for de politiske og admi-
nistrative tiltag i forhold til klimaforandringer» (s.16). 
Hvordan vi skal håndtere vår tids klimautfordringer, 
avhenger med andre ord av hvordan språk og retorikk 
påvirker klimadebatten og hvordan språkbruk former 
og gjør sansbar den verden vi lever i. Å forstå hvordan 
språkbruk kan være avgjørende for jordens fremtid, er 
en krevende oppgave. Hvem bør utfordres til å ta fatt 
på den? Politikerne, økonomene, forskerne? Ja abso-
lutt.1 Men også alle som skal utdanne barn og unge til 
en miljø- og språkbevisst fremtid.

Med disse perspektivene som utgangspunkt, og 
som en del av forskningsprosjektet Natur i barnelitte-
raturen ved Høgskolen i Bergen, ønsket jeg å undersøke 
om, og eventuelt hvordan, en gruppe ungdomsskole-
elever formulerte seg om natur og klima i møte med lit-

teratur som på estetisk utforskende vis reflekterer over 
klimaendringer og klimautfordringer. Helt konkret ble 
30 elever på 9. trinn utfordret til å formulere seg om 
Agnar Lirhus og Rune Markhus’ diktbildebok Hva var 
det hun sa? (2014) (Ill. 1). Elevenes møter med diktbil-
deboken foregikk gjennom nærlesninger og struktu-
rerte litteratursamtaler i løpet av tre økter à to under-
visningstimer i begynnelsen av januar 2015. Elevenes 
skriftlige refleksjoner knyttet til møtene med boken ble 
holdt samlet i personlige leselogger. Leseloggene utgjør 
det sentrale empiriske materialet for min undersøkelse 
og drøfting av det språklige registeret ungdomsskole-
elevene aktiverte og anvendte i møtet med diktbilde-
boken. I tillegg har jeg støttet meg på egen observa-
sjons- og refleksjonslogg samt notater fra samtalene 
med elevenes kontaktlærer, som var til stede i samtlige 
økter.2

Hva var det hun sa? kan sies å være et eksem-
pel på det Gregers Andersen (2014) kaller klimalit-
teratur. Med klimalitteratur menes blant annet litte-
rære fremstillinger av global oppvarming forårsaket av 
menneskers utslipp av drivhusgasser. Ifølge Andersen 
har klimalitteraturen både et kritisk og et imaginativt 
potensial. Dens kritiske potensial innebærer at leseren 
alarmeres og spores til selvransaking og selvkritikk, og 
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3 For en lengre og oppdatert beskrivelse av prosjektet henviser jeg til prosjektets blogg: http://blogg.hib.no/nachilit/  
4 En siste versjon av matrisen finnes på prosjekts blogg: http://blogg.hib.no/nachilit/

Ill. 1

dens imaginative potensial innebærer at den stiller fan-
tasien til rådighet for at leseren kan se for seg en mulig 
framtid. I forlengelsen av dette vil jeg legge til at kli-
malitteraturen også kan åpne for at leseren tilegner seg 
et språk for krise, og slik være det Andersen kaller et 
«‘eksperimentarium’ for en række nye bæredygtige 
hverdagspraksisser» (s. 111). Noe liknende hevder også 
Geraldine Massey og Clare Bradford i forbindelse med 
det de kaller «children’s environmental texts».  Denne 
litteraturen kan «socialize young people into becoming 
the responsible and empathetic adults of tomorrow» 
(Massey og Bradford, 2011, s. 109).

I denne artikkelen presenteres først forsknings-
prosjektet undersøkelsen inngår i, deretter blir valg av 
litterært eksempel og rammene rundt elevenes møte 
med dette nærmere beskrevet og begrunnet. I artikke-
lens hoveddel presenteres og diskuteres funn og tenden-
ser i materialet opp mot det analyseverktøy forsknings-
prosjektet arbeider med å utvikle. Helt til slutt drøfter 
jeg hvorvidt elevenes møte med diktbildeboken utstyrte 
dem med en blanding av frykt og håp som potensielt 
kan føre til kritisk refleksjon og en bæredyktig adferd.

PROSJEKTET NATUR I BARNELITTERATUREN
Forskningsprosjektet Natur i barnelitteraturen studerer 
ulike måter natur er representert på i barne- og ung-
domslitteratur, og undersøker om (og hvordan) verbale 
og visuelle representasjoner i litteraturen kan danne 
grunnlag for barn og unges forståelse av klima- og mil-
jøutfordringer når de for eksempel selv skal beskrive 
disse.3

I forskningsprosjektet er det utviklet en matrise 
som alt materialet i prosjektet diskuteres mot. Gjennom 
disse diskusjonene pågår en kontinuerlig utprøving av 
matrisens potensial som analytisk verktøy for å forstå 
fortolkningene av natur og klima slik det kommer til 
uttrykk i materialet.

Matrisen har karakter av et koordinatsystem der 
aksene er delt inn i en hyllende/problematiserende inn-
stilling til naturen og et antroposentrisk/biosentrisk 
perspektiv på naturen (Fig. 1). Matrisen er basert på føl-
gende resonnement: Tradisjonelt er både det barnelit-
terære forskningsfeltet og nyere forskning innen grønn 
humaniora (environmental humanities) dominert av 
forestillingen om at det finnes en tett og positiv for-
bindelse mellom barn og natur. Denne posisjonen er i 
matrisen kalt naturfeirende og innebærer en Rousseau-
forankret kulturforståelse av barnet som uskyldig og 
uberørt. Økende bevissthet om klimakrisen og et sti-
gende engasjement for økokritisk tenkning har ført til 
et økende antall barne- og ungdomslitterære tekster 
med et kritisk og problematiserende blikk på naturen. 
Denne posisjonen er i matrisen kalt naturproblemati-
serende.

I videste forstand rommer alle tekster nedarvete 
tankefigurer som påvirker og former vår forståelse av 
verden. Dette gjelder også vår forståelse av, og kunn-
skap om, naturen, mennesket og miljøet. Litteraturen 
kan med andre ord opprettholde vår (barn og unge 
inkludert) menneskesentrerte måte å forstå naturen på, 
eller utfordre og endre den til en mer helhetlig måte å 
tenke liv på, det vil si dyr, planter og mennesker som 
likeverdig liv (Mortensen, 2013, s. 285). Forskyvningene 
mellom en menneskesentrert tenkemåte og en mer helt-
hetlig tenkemåte om liv, er i matrisen uttrykt gjennom 
aksen antroposentrisk-biosentrisk perspektiv. 

Det er viktig å understreke at matrisen ikke er en 
fiksert modell, men en organisk tankefigur, som utfor-
skes og utvikles i dialog med de ulike analysene og 
funnene i forskningsprosjektet.4 I denne artikkelen for-
søker jeg å vise hvordan ungdomsskoleelevenes respons 
på Hva var det hun sa? plasserer seg i en versjon av 
matrisen som vist i figur 1. 
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Fig. 1

5 Se http://www.udir.no/kl06/NOR1-05/Kompetansemaal/?arst=98844765&kmsn=-1974299133. Lest 20.05.15

FORSKEREN, ELEVENE OG DIKTBILDEBOKEN
Initiativet til å la ungdomsskoleelever møte Hva var det 
hun sa? ble tatt av meg. Jeg tok kontakt med elevenes 
kontaktlærer, presenterte prosjektet og avtalte undervis-
ningsperiode. Med utgangspunkt i egen og andres tid-
ligere forskning og undervisningspraksis, og med støtte 
i nyere litteraturfagdidaktikk, utformet jeg undervis-
ningsplanen for arbeidet med diktbildeboken (Hetmar, 
1996; Aase, 2005; Steffensen, 2005; Lillesvangstu, Seip 
Tønnessen og Dahll-Larssøn, 2007, Fjørtoft 2014). Før 
prosjektet ble satt i gang, ble planen justert etter drøf-
ting med kontaktlærer og etter observasjonsbesøk i 
elevgruppen. I rollen som intervenerende forsker holdt 
jeg tilbake egne synspunkter på tekst og illustrasjoner, 
men la selvsagt grunnlag for visse føringer i og med at 
jeg utformet heftet som utgjorde elevenes leselogg, og 
i tillegg hadde formulert spørsmålene til forsiden og 
ulike oppslag samt bestemte når elevene skulle gjøre 
lesestopp og når de skulle samtale om teksten.

Elevgruppen bestod av 14 jenter og 16 gutter ved 
en ungdomsskole på Vestlandet. Kommunen skolen 
ligger i, er kjennetegnet av å ha endret seg de siste 30−40 
årene fra å være en kyst- og jordbrukskommune til å 
også bli en by- og nybyggerkommune. Elevgruppen kan 
beskrives som sosialt velfungerende med en vennska-
pelig og munter grunnstemning i klasserommet. Faglig 
beskrives gruppen som gjennomsnittlig og med indivi-
duelt varierende faglige styrker. 

Det litterære eksempelet elevene ble utfordret 
til å møte, var som nevnt diktbildeboken Hva var det 
hun sa?. I bokens baksidetekst heter det at ”[b]oka er et 
tegnet dikt, vendt mot både fortiden og framtiden. Et 
ekko og en alarm”. Boken er utstyrt med et etterord av 
forfatteren der han, i tillegg til å forklare hvordan hans 

egen tekst er i dialog med Inger Christensens diktbok 
Alfabet (1981), gjør rede for hvordan leseren kan for-
holde seg til det faktum at boken er gjennomillustrert: 
«[…] bildene må ikke forlede leseren til å tro at dette 
er en barnebok. Det er en bok for alle, også barn, for 
i den kompliserte ligningen over framtidens byrder og 
goder er barna den mest selvfølgelige faktoren» (Lirhus 
og Markhus, 2014, bakre høyre innsideperm).  

Boken er altså ikke primært for barn og unge, 
men kan også leses av dem. Det er en bok som forholder 
seg aktivt til et annet litterært verk. Christensens Alfabet 
var også opptatt av hvordan menneskene skulle reagere 
på en trussel (atombomben) de rettet mot seg selv og alt 
annet liv på jorden. Vurdert mot prosjektets matrise, er 
diktbildeboken, i min optikk, naturproblematiserende 
i den forstand at den tematiserer naturens sårbarhet 
(rødlistete planter og dyr) og naturens krefter (flom og 
tsunami). Den rommer også et biosentrisk perspektiv 
som kan spores i at oppmerksomheten er vendt vekk 
fra mennesket og mot, med et sitat fra Christensen, 
jordelivet. Et liv som inkluderer mennesket, men som 
ikke nødvendigvis forstår mennesket som viktigere enn 
annet liv. Skulle vi si at boken rommer et antroposen-
trisk perspektiv, så dreier det seg ikke om mulighetene 
for å redde menneskene fra katastrofen, men om det 
ansvaret mennesket har for miljøødeleggelsene.

VALG AV LITTERÆRT EKSEMPEL
Elever på ungdomstrinnet skal kunne «samtale om 
form, innhold og formål i litteratur», og «beskrive sam-
spillet mellom estetiske virkemidler i sammensatte 
tekster, og reflektere over hvordan vi påvirkes av lyd, 
språk og bilder».5 For å nå dette læringsmålet kan bil-
debøker være et håndterlig utgangspunkt for elevene. 
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«Litteratursamtalen kan også utvikle 
elevene til deltakere i andre framtidige 
tolkningsfellesskap som kan dreie seg 
om hvordan forstå en felles verden 
eller hvordan formulere en felles tekst 
om verden.»

Agnes-Margrethe Bjorvand (2014, s. 129) skriver at 
mange ungdommer overraskes av at bildebøker kan 
oppleves som bra, og hun nevner flere grunner til at 
ungdomsskoleelever bør møte og arbeide med bilde-
bøker. For det første henvender flere og flere bildebø-
ker seg primært til ungdom, gjerne om komplekse tema 
som angår dem. For det andre kan ungdom møte bil-
debøker med den visuelle kompetansen de har fra for 
eksempel film, dataspill og andre sammensatte tekster. 
Dessuten, skriver Bjorvand, appellerer bildebøker «til 
flere sanser» (s. 129). Siden Hva var det hun sa? er en 
bok som kombinerer det estetisk utfordrende med det 
økologisk utfordrende, fant jeg at det var et spennende 
eksperiment å la ungdomsskoleelever møte og formu-
lere seg om boken.

Det estetisk utfordrende ligger ikke bare i at 
boken kan betraktes som en bildebok, men også i at 
det verbalspråklige uttrykket kan karakteriseres som 
et langdikt etter mønster av Alfabet. At nyere barne- 
og ungdomslitteratur tar for seg klimakatastrofer, er 
ikke uvanlig. Mengden dystopiske tekster som temati-

serer hvordan menneskene skal overleve og samhandle 
i et post-katastrofesamfunn, har vokst betraktelig det 
siste tiåret (Aalstad, 2014). Men mens disse bøkene er 
formet etter etablerte litterære mønstre og i et lett til-
gjengelig språk som kan være med å gjøre klimatrus-
selen til underholdning, kan lyrikken by ungdom et 
språklig uttrykk som bryter opp fra hverdagsspråket og 
utforsker språkets grense. Elin Arnesen Moseid (2014) 
argumenter for lyrikkens plass i ungdomsskoleelevers 
møter med litteratur, fordi det poetiske språket «spiller 
på opplevelser, erfaringer, sansninger, fornemmelser og 
assosiasjoner» (s. 115-116). Ifølge Moseid er dikt «språ-
kets forsøk på å skape et bilde og dermed gjenskape og 
bevare noe i tiden» (s. 113). Dette forsøket på å gjen-
skape og bevare gjør kanskje diktet særlig egnet til å 
tematisere og problematisere hvordan menneskene må 

handle, også gjennom språket, for å gjenskape og bevare 
mangfoldet og ressursene i naturen. Gjennom lyrikken 
er det altså muligheter for at natur- og samfunnsfagets 
mål om økologisk bevisste og ansvarlige elever kan nås. 
Lyrikk bør derfor være en sjanger som, med Moseides 
ord, «må gjenoppdages og løftes fram, ikke bare for 
ungdom, men for oss som formidler og tilrettelegger 
for ungdoms møte med den» (s. 127). 

LITTERATURSAMTALEN – FOR Å UTVIKLE TOLK-
NINGSFELLESSKAP 
I skolen foregår mange av elevenes møter med, og opp-
levelser av, litteratur innenfor rammene av en kollek-
tiv litteraturlesing. I denne litteraturlesingen ligger 
også et potensial til å skape tolkningsfellesskap der det 
er rom for at ulike stemmer (elevens, tekstens, lære-
rens) møtes og forhandler om lesemåter av teksten. 
Etter min mening er ikke litteratursamtalen bare egnet 
til å utvikle litterære tolkningsfellesskap der elevene 
lærer å lese og oppleve litteratur (Aase, 2005, s. 106). 
Litteratursamtalen kan også utvikle elevene til deltakere 
i andre framtidige tolkningsfellesskap som kan dreie seg 
om hvordan forstå en felles verden eller hvordan formu-
lere en felles tekst om verden. 

Aase (2005, s. 108) understreker at som sjanger, 
er den litterære samtalen institusjonsbundet, formell 
og iscenesatt, og at den derfor skiller seg fra mer dag-
ligdagse og uformelle samtaler. Et avgjørende kjenne-
tegn ved den litterære samtalen er konsentrasjonen 
rundt den litterære teksten. Samtalen skal bygge en 
kollektiv leseerfaring som i stor grad er styrt gjennom 
teksten og nærlesninger av den. Det er ikke et mål at 
elevene skal bruke teksten som springbrett til å fortelle 
om egne erfaringer, opplevelser eller følelser. Det skal 
være teksten som i stor grad styrer hva det er rimelig å 
uttale seg om. Ja, teksten skal styre, men læreren vil også 
være styrende med tanke på å rette lesernes blikk mot 
utvalgte tekststeder. 

I tråd med Beers og Probsts (ref. i Fjørtoft, 2014, 
s. 192−193) forståelse av nærlesning som undervis-
ningspraksis, skal læreren ta hensyn til elevenes lese-
forventninger og til at elevene ikke nødvendigvis har 
et tilstrekkelig repertoar av redskaper, eller den kunn-
skapen man ideelt sett trenger for å delta i litterære 
samtaler. Helt konkret forsøkte jeg å løse dette ved 
vekselvis å be elevene om å kommentere og reflektere 
over det jeg mente kunne være interessante tekstste-
der, og å gi elevene mulighet til selv å velge seg tekstste-
der de ønsket å kommentere. Arbeidsheftet ble derfor 
utviklet med tanke på en veksling mellom felles høyt-
lesing og nærlesninger av styrte og selvvalgte tekstste-
der. Hensikten med å la elevene skrive leselogg under-
veis var å gi dem et støttende utgangspunkt for å delta i 
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6 I løpet av timene med elevene var det særlig noen av jentene som stadig spurte meg hva som egentlig var budskapet i boken. Siden målet med prosjektet var å 
undersøke om, og eventuelt hvordan, elevene utviklet og formulerte en forståelse av boken, besvarte jeg ikke elevenes spørsmål. I stedet oppfordret jeg dem til å komme 
med forslag og til å være åpne for at vi kanskje etter hvert ville komme fram til hva som kunne være bokens budskap.

«Målet med prosjektet var som nevnt 
å undersøke om, og eventuelt hvordan, 
en gruppe ungdomsskoleelever 
formulerte seg om natur og klima i 
møte med litteratur som på estetisk 
utforskende vis reflekterer over klima-
endringer og klimautfordringer.»

samtalene om bildeboken.
Å lede en litterær samtale er en usikker prosess, 

og jeg mener at det å la elevene støtte seg til loggbøkene 
sine gjorde meg tryggere og mer tålmodig.  Det å åpne 
opp for elevenes stemmer ble en viktig brikke i utviklin-
gen av et tolkningsfellesskap. Hvis jeg skal dømme etter 
elevenes evaluering, tyder det også på at elevene hadde 
utbytte av denne måten å arbeide på. 

FUNN
Målet med prosjektet var som nevnt å undersøke om, 
og eventuelt hvordan, en gruppe ungdomsskoleelever 
formulerte seg om natur og klima i møte med litteratur 
som på estetisk utforskende vis reflekterer over klima-
endringer og klimautfordringer. Materialet for under-
søkelsen var først og fremst elevenes formuleringer slik 
de foreligger skriftlig i leseloggene, men også slik de er 
registrert i forskerens observasjons- og refleksjonslogg 
knyttet til litteratursamtalene i plenum. I det følgende 
bør det gå tydelig fram når elevenes skriftlige respons 
refereres eller siteres og når det vises til elevenes munt-
lige respons. Presentasjonen av funnene og drøftingen 
av disse mot forskningsprosjektets matrise, vil følge den 
kronologiske strukturen i undervisningsøktene, men 
artikkelformatet har gjort det nødvendig å avgrense 
framstillingen til følgende momenter fra litteratursam-
talen:

• elevenes forventninger til boken med utgangspunkt 
i deres refleksjoner over forsiden

• elevenes stikkord til tekst og illustrasjoner etter lese-
stopp midtveis i boken

• elevenes tanker om et på forhånd valgt oppslag
• elevenes refleksjoner over et selvvalgt oppslag
• elevenes formuleringer om boken som helhet

Forsiden – antroposentrisk tilnærming
Elevenes første møte med boken var forsiden som ble 
presentert for dem ved hjelp av prosjektor og lysark. 
Bokens forside var også satt inn på forsiden av eleve-
nes arbeidshefte. Min eneste presentasjon av den var å 
lese tittel og navn på forfatter og illustratør. Jeg fortalte 
med andre ord ikke noe om forfatteren og illustratø-
ren, og heller ikke noe om den intertekstuelle rammen 
for boken, eller noe som antydet hva som kunne være 
bokens tema eller budskap.6 Med dette som utgangs-
punkt ble elevene bedt om å notere i arbeidsheftet hva 
de så, hvilke farger som ble brukt og hva de trodde 
denne boken ville komme til å dreie seg om.

 Basert på elevenes skriftlige innspill til hva 
boken kunne dreie seg om, virket det som de bygget 
forslagene sine på erfaringer med skjønnlitterære bøker 
de selv hadde lest, eller var blitt eksponert for i lik-
nende sammenhenger. Nærmere halvparten av elevene, 
og spesielt jentene, foreslo at boken dreide seg om en 
eller annen form for konflikt knyttet til vennskap eller 
kjærlighet. Dette underbygget de med den delte tre-
stammen, med tittelens spørsmålskarakter og med pro-
nomenet ’hun’ i tittelen. Følgende elevtekst illustrerer 
denne måten å forstå forsiden på: 

I denne boka så trur eg forteljingen går ut på kjærleik 
og drama. Om man les tittelen kan man få mykje for-
skjellig ut av den men eg vel å tru at det handler om 
ein person ”hovudperson” som kan ha hatt ein viktig 
samtale med nokon ”ein jente” og gløymde noko viktig 
i samtalen og at det vil bety noko seinare i boken. 

Andre er ikke så opptatt av det dramatiske potensialet, 
men har rettet oppmerksomheten mot selve spørsmål-
skarakteren og plasseringen av dette mellom de to tre-

stubbene: «Eg trur det handler om en person som ikkje 
hørte ka hun sa. Og derfor er det en bit som mangler i 
treet fordi hun ikkje fekk med seg alt».

Noen, spesielt guttene, kom med innspill som 
var mer bokstavelige og som bygget på konkrete obser-
vasjoner av forsiden. Selv om innspillene var obser-
verende og nøkterne, ga de også uttrykk for en fore-
stilling om at boken rommer en fortelling der flere 
personer er involvert: «noen som er i skogen, to perso-

65#3 2016



«Hovedinntrykket av elevenes 
opplevelse av boken var at den ikke 
liknet noe av det de var vant til. Den 
ble av flere beskrevet som 'forvirrende', 
'rar', 'spesiell', 'teit', 'uvanlig', 'uforståelig', 
'meiningslaus' og 'kjedelig'.»

ner som er i skogen». Blant de beskrivende forslagene 
var det også noen som lå tettere på det som kan sies 
å være en dekkende karakteristikk av boken: «Eg tror 
denne boken dreier seg om naturen og trær». Til tross 
for enkelte forslag i slekt med sistnevnte var den domi-
nerende tendensen at elevene orienterte forventnin-
gene sine ut fra egne leseerfaringer, egne interessefelt 
og egne liv. Elevenes dominerende orientering rundt 
det menneskelige liv åpner for å beskrive deres forvent-
ningshorisont som tydelig antroposentrisk.

Etter å ha notert forventningene sine skriftlig, 
delte elevene dem først med sidemannen og så i plenum. 
Ved å løfte forslagene fram i plenum ble det klart for 
elevene at mulighetene var flere, og at det kanskje ikke 
var så lett å avgjøre bokens innhold med utgangspunkt 
i forsiden alene. At elevene var åpne for å revurdere og 
justere inntrykket av boken, ble tydelig da vi halvveis i 
høytlesingen av boken gjorde et lesestopp der elevene 
ble bedt om å notere tre stikkord om teksten og tre om 
illustrasjonene.

 
Lesestopp – i matrisens skjæringspunkt
Høytlesingen ble støttet med lysark som viste oppsla-
gene i boken. På lysarkene ble verbalteksten i boken 
for utydelig til at elevene kunne lese den. De var derfor 
henvist til å studere illustrasjonene mens de lyttet til 
teksten. Verbalteksten er, som nevnt, utviklet i dialog 
med Inger Christensens Alfabet og er kjennetegnet av 
det samme substantivtette matematiske forøkningssys-
temet. Slik lyder teksten i bokens to første oppslag:

anemonene finnes, anemonene finnes

berggylte finnes: og brønnbor, brønnbor
og bor finnes; og butanet, butanet 
(Lirhus og Markhus, 2014, oppslag 1-2)

Etter å ha samlet, registrert og talt opp stikkordene 
elevene noterte til tekst og illustrasjoner, fant jeg det 
hensiktsmessig å ordne dem i tre kategorier: stikkord 
knyttet til formmessige trekk, stikkord knyttet til tema-
tiske refleksjoner og stikkord som ga uttrykk for elev-
enes opplevelse av henholdsvis tekst og illustrasjoner 
(Fig. 2).

Det er særlig tre formmessige trekk som peker seg 
ut blant elevenes stikkord til teksten; det gjelder stikk-
ord knyttet til ordmengde, den hyppige forekomsten av 
ordet finnes og tekstens alfabetiske struktur. Ti elever 
skriver at det er «mange/masse/mye ord» i teksten. 
Andre har notert stikkord som gir uttrykk for en lik-
nende vurdering av teksten som ordrik. Eksempler 
på slike er: «Alt av ord», «Brainstorm», «ord», «masse 
random ord», «masse ting». Det at elevene opple-

ver teksten som ordrik, forstår jeg som et uttrykk for 
hvordan de erfarer den oppramsende stilen og at de 
fleste ordene som ramses opp er substantiv. Den opp-
ramsende stilen er også noe jeg mener flere elever 
viste at de merket seg når de noterte stikkord som 
«alt finnes», «finnes er et ‘hjelpeord’» og «veldig mye 
‘finnes’». Seks elever hadde «alfabet» som ett av sine 
stikkord til teksten. Det vitner om at de lyttet oppmerk-
somt, og at de merket seg at mange av ordene på hvert 
av oppslagene begynte med samme bokstav/lyd. Denne, 
for elevene, lydlige kvaliteten mener jeg enkelte elever 
også ga uttrykk for når de skrev at teksten var «poetisk» 
og «ikke historie». 

Blant stikkordene som kan sies å gi uttrykk for en 
forståelse av bokens tema, pekte særlig to tendenser seg 
ut. Den ene gikk i retning av å karakterisere teksten som 
en faktatekst om «verden», «naturen» og «vi [oss] men-
nesker». Den andre tendensen gikk i retning av en mer 
abstrakt forståelse av tekstens tema. Det vil si at teksten 
ble karakterisert ved hjelp av stikkord som «budskap», 
«filosofi», «liv», «religiøs», «religion» og «at ein tenker 
på dette». 

Samtidig som elevene bare halvveis i teksten 
presenterte både interessante og relevante karakte-
ristikker av denne, noterte de også flere stikkord som 
sa noe om hvordan de som lesere opplevde teksten. 
Hovedinntrykket av elevenes opplevelse av boken var at 
den ikke liknet noe av det de var vant til. Den ble av flere 

beskrevet som «forvirrende», «rar», «spesiell», «teit», 
«uvanlig», «uforståelig», «meiningslaus» og «kjedelig». 

Samlet sett viste elevenes karakteristikker en for-
ståelse av teksten som ordrik, reflekterende og forvir-
rende. Bestemt som en posisjon i matrisen, kan eleve-
nes forvirring kanskje plasseres i skjæringspunktet for 
de ulike aksene. Responsen tyder på at teksten gjorde 
dem usikre på hva litteratur er, og hva som var tek-
stens formål, men kanskje også på hvordan verden 
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Fig. 2 Fig. 3

skal forstås og hva menneskets plass og rolle i den er. 
Kanskje kan vi si at teksten, slik elevene karakteriserer 
den, likner det Andersen kaller et litterært ‘eksperimen-
tarium’? Det vil si at den utfordret etablerte tenkemåter 
hos elevene og var potensielt imaginativ.

Elevenes formuleringer om illustrasjonenes form-
messige trekk var først og fremst knyttet til fargebru-
ken og til forholdet mellom ord og bilde. Flere vur-
derte fargene til å være «lyse», «kalde», «duse», «skitne» 
og «vintage». Disse vurderingene av fargepaletten var 
trolig også en del av grunnlaget for karakteristikken av 
illustrasjonene som «ganske ‘harde’». I tillegg til kom-
mentarene til fargebruken var den mest framtredende 
karakteristikken den som kommenterte forholdet 
mellom ord og bilde. Elevene så ut til å mene at illustra-
sjonene langt på vei gjenga visuelt det ordene uttrykte. 
Dette kom til uttrykk i formuleringer som «bilder til 
ordene», «sammenheng m. tekst», «bildet fortel noko 
om det som står skrevet» og «prøver å få så mye av 
ordene inn på et bilde». Kan hende kan også stikkor-
dene «beskrivende», «innholdsrike» og «for mye» ses 
i sammenheng med dette. Det var ellers interessant å 
notere at noen av elevene også kommenterte illustra-
sjonenes tolkningspotensial. Noen skrev at illustra-
sjonene ga «hint» til leseren, og én kommenterte at det 
er «mange detaljer som kan ha en egen mening – hint/
frampek». Én elev kommenterte at illustrasjonene var 
«tegnet på en annen måte enn vanelig».

Når det gjelder stikkord som kan sies å karakteri-

sere tema og motiv i illustrasjonene, samler disse seg i 
ord som «natur» (fem elever har notert dette), «verden» 
og «ting som finnes», og mer detaljert uttrykt i ord 
som «havet», «en skog», «dyr», «høst» og «hjerte», men 
også, mindre naturorientert, i ord knyttet til det urbane 
miljøet, som «by» og «bygninger», og «eksos, røyk, 
gass» og «forurensning».

Sammenliknet med elevenes stikkord til teksten, 
synes det å være færre stikkord til illustrasjonene som 
gir uttrykk for elevenes opplevelse av dem. Opplevelsen 
av illustrasjonene samler seg rundt ord som «trist», 
«rar(e)», «spesielle», «overdrevne» og «teit». Det er 
vanskelig å konkludere entydig på bakgrunn av disse 
ordene, men at illustrasjonene oppleves som rare og 
spesielle kan gi inntrykk av at elevene undrer seg 
over dem, eller stusser over det de ser. At enkelte har 
notert at illustrasjonene er triste, kan kanskje tyde på 
at de vekker et emosjonelt alvor i noen av elevene. 
Det at færre elever bruker emosjonelt ladete ord når 
de gir uttrykk for hvordan de opplever illustrasjonene 
sammenliknet med hva de gir uttrykk for i møte med 
teksten, og det at stikkordene knyttet til illustrasjonene 
har karakter av registrering av det de ser (motiv), kan 
kanskje gi grunnlag for å hevde at elevenes formulerin-
ger om illustrasjonene  peker i retning av en mer bio-
sentrisk forståelse av diktbildeboken. Vi kan kanskje 
si at illustrasjonene åpner for en (om)verden, et miljø, 
som er noe mer enn elevenes private liv, og derfor flytter 
lesningene deres fra et antroposentrisk mot et biosen-
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«En av elevene skrev f.eks. at oppslaget 
fikk henne 'til å tenke på den måten vi 
lever på i dag, og den måten di levde 
på før. Og kor mye vi ikkje får med oss 
sjølv om vi har åpene øyner.'»

trisk perspektiv på bildeboken. 

Felles oppslag – antroposentrisk og naturproblema-
tiserende
For å ha et felles utgangspunkt å forhandle om mening 
ut fra, ble elevene bedt om å studere et på forhånd 
bestemt oppslag i boken og skrive et par setninger om 
hva de så og hva det fikk dem til å tenke på. Responsen 
på denne oppgaven viste at elevene fint kunne beskrive 
hva de så, men at det var mer utfordrende å reflektere 
skriftlig over det de observerte. Når elevene presenterte 
sine observasjoner og refleksjoner muntlig i plenum, 
førte det til en samtale om menneskets og jordens his-
torie. Denne samtalen hadde utgangspunkt i én elevs 
refleksjon over tidsdimensjonen i illustrasjonen. Eleven 
forklarte, med støtte i leseloggen, at «det blir nyere jo 
lenger opp vi kommer. F.eks. så først eit trejul og så eit 
dekk». Flere elever hadde gjort liknende observasjoner, 
og mange bidro ivrig med perspektiv til en forståelse av 

de to tidsdimensjonene i oppslaget: at menneskene ikke 
bare lever sine liv i suksessive øyeblikk, men også på 
overflaten av en historisk masse der sporene vi etterlater 
oss akkumuleres slik at fortiden tilhører, og har betyd-
ning for, nå- og framtiden. 

Utgangspunktet for plenumssamtalen var som 
nevnt elevenes skriftlige respons på oppslaget. Mange 
kommenterte bildeelementet som fremstiller et skje-
lett, av noen omtalt som fossil, eller assosiert med dino-
saurer. (Fig. 3) Denne observasjonen ble av flere satt i 
sammenheng med arkeologi og utgraving. Et talende 
eksempel på denne koblingen er følgende elevtekst: «Jeg 
ser et fossil som får meg til å tenke på fortiden. Folk 
som graver, det får meg til å tenke på arkeologi». Som 
antydet virket det mer krevende for elevene å formu-
lere tankene de gjorde seg i møtet med oppslaget i dikt-
bildeboken, men mange av forsøkene vitner om at flere 
elever reflekterte over spenningen mellom den nåtidige 
strandscenen og menneskets, så vel som jordens, fortid 

slik den kommer til uttrykk i lagene med «[g]amle og 
nye ting i bakken». En av elevene skrev f.eks. at opp-
slaget fikk henne «til å tenke på den måten vi lever på i 
dag, og den måten di levde på før. Og kor mye vi ikkje 
får med oss sjølv om vi har åpene øyner. Altså om vår 
generasjon». Noen satte dette med jordens historie i 
sammenheng med forurensning og forsøpling: «Når 
eg ser denne illustrasjonen, tenkjer eg på jordas his-
torie. Korleis dinosaurane levde, og korleis menneska 
tok over og forsøpla overflata. Illustrasjonen er kanskje 
meint som ein tankevekker?». Spørsmålet om illustra-
sjonen er ment som en tankevekker, finnes det paral-
leller til i andre elevtekster. At det kan være snakk om 
hvordan menneskene bør forholde seg til sine omgi-
velser, kom også fram i andre elevers tekster, som hos 
henne som skrev at hun «tror det handler om at man 
må bevare naturen. Eg tror også at de 2 personene ikke 
aner hva som er under de, uvitenhet».

Når elevenes individuelle respons på oppslaget 
ble delt med medelever og lærer, så det ut til å etablere 
seg en mer kompleks forståelse av oppslaget. I nota-
tene fra plenumssamtalen har jeg kommentert at elev-
enes enkeltobservasjoner og -refleksjoner utviklet seg 
til en mer sammenhengende tankerekke, der forbindel-
sene mellom ulike tekst- og bildeelement så ut til å bli 
klarere. Dette skyldtes blant annet at elever som hadde 
lagt fram sine observasjoner og refleksjoner, igjen ba 
om ordet og ville supplere det de selv hadde sagt med 
utgangspunkt i noe medelevene hadde lagt frem. Slik 
etablerte det seg kanskje en mer helhetlig vurdering 
av den nevnte tidsdimensjonen i oppslaget. Denne 
samlete vurderingen av overgangen fra fossiler til for-
søpling og menneskets rolle i denne utviklingen, så også 
ut til å åpne for refleksjon over det alvoret som ligger 
i diktbildebokens fremstilling av mennesker og miljø. 
Vurdert mot matrisen, vil jeg plassere elevenes samlete 
refleksjon over oppslaget et sted i rommet mellom det 
antroposentriske perspektivet og den problematiserte 
naturen. Jeg vil hevde at dette oppslaget flytter elevenes 
forståelse av naturen fra en delvis feirende til en mer 
problematiserende, og fra et dels biosentrisk til et mer 
antroposentrisk perspektiv.

Selvvalgt oppslag – naturfeirende
Da elevene i plenum skulle dele sine tanker om det 
selvvalgte oppslaget, hentet jeg opp kommentarene 
og begrunnelsene deres i den rekkefølge oppslagene 
opptrer i boken. Plenumssamtalen ble støttet av at 
oppslagene vi snakket om, ble vist med prosjektør på 
veggen. En sammenlikning av elevene leselogg med 
mine egne notater fra litteratursamtalen kan gi grunn-
lag for å hevde at elevene i litteratursamtalen ikke siterte 
eller leste direkte fra leseloggen, men brukte den som 
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Fig. 4

7 Teksten i de to oppslagene det vises til, lyder: «været finnes» (oppslag 18) og «Pakistan, Tacloban / Pakistan i / juli 2010 / Tacloban den 8. / november 2013» (oppslag 19)

utgangspunkt for det de sa i plenum. At det ikke alltid 
var samsvar mellom det elevene hadde skrevet i leselog-
gen og det de sa i plenum, kan skyldes at de ble påvirket 
av noe medelevene hadde sagt om oppslagene forut for 
det de selv hadde valgt, eller noe en medelev som hadde 
valgt samme oppslag, kommenterte. Plenumssamtalen 
åpnet trolig for at forbindelsen mellom illustrasjonene 
ble tydeligere for elevene, og de kan også ha blitt mer 
oppmerksomme på betydningen av ulike bildeelement. 
Konkrete eksempler på dette er hvordan elevene ble 
oppmerksomme på at retningen på en røyksky i det ene 
oppslaget fortsatte og vokste i det påfølgende oppslaget, 
og hvordan bølgen i oppslagene der blant annet tsuna-
mien nevnes, reiser seg i det ene oppslaget og slår ned 
i det påfølgende. 

Det skriftlige materialet viser at hver for seg var 
elevenes interesse for oppslaget preget av det estetiske 
uttrykket, eller av følelser for motivene i illustrasjonen. 
En av jentene som hadde valgt oppslaget der illustra-
sjonen i hovedsak viser en stor bølge, skrev at hun 
valgte oppslaget «[f]ordi fargen var veldig fin, mørk blå 
farge. Formen var rund og fin». (Fig.  4) Få av begrun-
nelsene og tankene gikk i retning av tema som natur, 
klima eller forurensning. Kanskje kan vi si at noen 
av tekstene knyttet til oppslagene som viser den store 
bølgen som reiser seg og så faller7, har spor i seg av 
kunnskap om hvordan naturen kan være ødeleggende, 

blitt minnet om i juleferien, da det var minnemarkerin-
ger i forbindelse med at det var ti år siden katastrofen. 
Den ene av guttene reflekterte også over det estetiske 
uttrykket og naturens voldsomhet når han skrev at «eg 
valte dette fordi det fikk meg til å tenke på en tsunami 
som skjedde i tailand. Og det fanget interessen min at 
bølgen var veldig stor og skriften var liten».

Med utgangspunkt i hvilke oppslag elevene selv 
valgte, ser det ut til at flertallet valgte oppslag der 
fargene er lyse og rene, ofte en behagelig blåfarge, og 
formene eller de avbildete gjenstandene er tydelige. 
Jeg forstår dette som en feirende holdning til naturen. 
Elevene valgte det estetisk skjønne framfor det foruro-
ligende og problematiske. Men jeg fant noen unntak 
fra dette. En jente valgte et oppslag der en stor mørk 
røyksky velter utover siden fra en liten oljeplattform 
nederst i venstre hjørne. Begrunnelsen hennes for valg 
av oppslag er også den i materialet som mest eksplisitt 
resonnerer over tema knyttet til forurensing og men-
neskets ansvar for framtiden: «Jeg valgte dette fordi 
jeg begynte å tenke på hvordan menneskene forruren-
ser planeten for penger og blir rik på det, mens andre, 
gode mennesker ikke har noe. Om vi fortsetter med å 
forrurense blir det mørkere og mørkere». Oppsummert 
vil jeg antyde at elevene ble fascinert av den visuelle og 
tilsynelatende feirende framstillingen av naturen, men 
ante også diktbildebokens problematiserende framstil-
ling av ulike naturfenomen og naturens ødeleggende 

«Oppsummert vil jeg antyde at elevene 
ble fascinert av den visuelle og tilsy-
nelatende feirende framstillingen av 
naturen, men ante også diktbilde-
bokens problematiserende framstilling 
av ulike naturfenomen og naturens 
ødeleggende kraft.»

og at dens ødeleggende kraft også kan være påvirket av 
menneskelig aktivitet. Om oppslaget med bølgen som 
reiser seg, skrev en av guttene at «[v]i kan se ting som 
er gøy og koseleg, men viss det blir for masse kan det bli 
farleg». To andre gutter relaterte bølgen til tsunamien 
i Thailand, en tsunami flere av tekstene viste at de var 
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kraft. Det kan også se ut til at flere elever forstod at 
menneskene må bære ansvaret for dette.

 
Boken som helhet – mot et biosentrisk perspektiv
Etter arbeidet med det selvvalgte oppslaget ble elevenes 
oppmerksomhet rettet mot boken som helhet, og de ble 
utfordret til å formulere seg om hva boken «sa» dem og 
hvordan de forstod den. Siden oppdraget var krevende 
for elevene, bestemte jeg meg for å avslutte økten med 
en plenumssamtale hvor vi bladde oss gjennom boken 
oppslag for oppslag og forsøke å se helheten en gang til.

I elevenes skriftlige refleksjoner ga noen av 
elevene uttrykk for at det var lite de fikk ut av boken. 
Andre var opptatt av at teksten var ordrik og at ordene 
var underlige og vanskelige å forstå. Mange av elevene 
gjorde koblinger mellom den ordrike teksten og det de 
mente boken sa dem: 

Det at det er så mange rare ord har nokk noe å si. Eg 
tror det seier noko om utvikklinga og generasjonar. Vi 
må ta vare på naturen og sette pris på dei store tinga 
i livet og dei små. 

Som eksempelet viser, artikulerte eleven et ganske 
tydelig og handlingsorientert budskap i teksten. Det 
er interessant å notere at denne koblingen finnes i flere 
av elevenes refleksjoner, og at mange tok i bruk ord og 
formuleringer som peker i retning av kunnskap om, og 
et engasjement for, miljø og klima. Mange av tekstene 
elevene skrev, var nokså kortfattet, men den knappe 
stilen hindret dem likevel ikke i å gi adekvate uttrykk 
for hva boken «sa» dem: «Eg tror at boka sier at man må 
ta vare på alt som finnes». 

Et særlig interessant funn i elevenes tekster er en 
av elevenes refleksjon over forbindelsen mellom det lit-
terære uttrykket og bokens naturfaglige register: 

Eg tenkjer at orda i boka kunne kommet fra ein natur-
fagsstudent eller lignande som berre beskriver livet, 
tankene sine og korleis han opplever verda. Orda er ei 
blanding av inntrykk, bevegelser og litt merkelige ting 
og dette er grunnen til at eg tenkjer som eg gjer. Det er 
dette boka seier meg. Eg trur tittelen har med at denne 
personen er litt forvirret og plutselig spør seg sjølv «kva 
var det ho sa?» til tankane sine – altså eigentleg meint 
«kva er det eg tenkjer på ‘eigentleg??!!». 

Denne elevens tanker, slik de her kommer til uttrykk 
skriftlig, berører noe av det jeg ser som en latent utfor-
dring for elevene i hele arbeidet med boken: å over-
skride eller overvinne avstanden mellom det este-
tiske og det naturvitenskapelige. Mye tyder på at disse 
elevene har språk for naturfaglig kunnskap om klimaut-

fordringer, miljøkatastrofer, forurensing og naturvern. 
Utfordringen er å bli oppmerksom på at denne kunn-
skapen kan artikuleres og drøftes gjennom estetiske 
uttrykk, men også å formulere denne tekstforståelsen 
med egne ord eller i et språklig register man er skolert 
til å forbinde med litterære erfaringer.

Når elevene fikk tid til å bli fortrolig med en tekst 
som Hva var det hun sa? gjennom egen skriving, felles 
gjennomlesinger, summing i par og plenumssamtaler, 
viste det seg at de ville og våget mer med språket. Det 
var klart at i fellesskap ble teksten tydeligere for dem, 
og selv om mange syntes det var en underlig tekst, så 

«Prosjektet kan ikke beskrives som 
'vellykket' i betydningen 'en suksess' 
blant elevene, men det var like fullt 
interessant fordi det viste at elevene 
utfordres av litterære tekster, at de 
evner å få tak i noe i en slik tekst, 
og at det er all grunn til å fortsette å 
utfordre dem til å møte og formulere 
seg om estetiske uttrykk for aktuelle 
og avgjørende problemstillinger i den 
verden vi alle er en del av.»

hadde de erfart og sanset en god del. Elevens skriftlige 
og muntlige refleksjoner over boken som helhet kan i 
matrisen plassers et stykke nedover langs den natur-
problematiserte aksen og noe til høyre for midten langs 
den antroposentrisk-biosentriske aksen. Naturen er i 
fare, og naturen kan bli en fare om ikke menneskene tar 
ansvar for den og bevarer «alt som finnes». Elevene ga 
uttrykk for at livet på jorden består av mer enn mennes-
ker, men de var først og fremst opptatt av, eller opplært 
til, å vende blikket mot menneskene og menneskets 
situasjon og rolle i verden.

Kan barn og unge formulere seg som økoborgere 
gjennom erfaringer med klimalitteratur? 
Målet for studien var å undersøke hvilket språklig regis-
ter ungdomsskoleelever aktiverte og anvendte i møte 
med litteratur som på estetisk utforskende vis omhand-
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8 Se http://www.udir.no/kl06/RLE1-01/Kompetansemaal/?arst=98844765&kmsn=-1654775316. Lest 20.05.15 
9 Se http://www.udir.no/kl06/SAF1-03/Kompetansemaal/?arst=98844765&kmsn=583858936. Lest 20.05.15  
10 Se http://www.udir.no/kl06/NAT1-03/Kompetansemaal/?arst=98844765&kmsn=-1974299133. Lest 20.05.15

ler refleksjoner rundt klimaendringer og klimautfor-
dringer. Ved å studere elevenes møte med diktbildebo-
ken Hva var det hun sa?, ville jeg også undersøke om 
litteraturen utrustet dem med en blanding av frykt og 
håp som potensielt kunne lede til kritisk refleksjon og 
en bærekraftig adferd.

Prosjektet kan ikke beskrives som «vellykket» i 
betydningen «en suksess» blant elevene, men det var 

«At også mange elever vurderte 
samtalen om boken som det mest 
positive med hele prosjektet, er også 
verdt å nevne i denne sammenheng.»

like fullt interessant fordi det viste at elevene utfordres 
av litterære tekster, at de evner å få tak i noe i en slik 
tekst, og at det er all grunn til å fortsette å utfordre dem 
til å møte og formulere seg om estetiske uttrykk for 
aktuelle og avgjørende problemstillinger i den verden 
vi alle er en del av. 

Jeg ser det som et interessant funn at elevene i 
liten grad ga uttrykk for at arbeidet med boken hadde 
vært morsomt eller på andre måter følelsesmessig enga-
sjerende. I arbeidet med litteratur i skolen legges det 
ofte vekt på å skape leselyst og å utvikle elevenes litte-
rære og personlige refleksjon over tekster de på ulike 
måter kan kjenne seg igjen i (Moe, 2014, 191-193). Dikt 
som henvender seg til ungdom har ofte «det til felles 
at de henvender seg til ungdom som lesere i et forsøk 
på å møte og speile deres livsanskuelse» skriver Moseid 
(2014, s. 120), og mener med det at diktene omhandler 
unges identitetssøken og kjærlighetslengsel. Elevenes 
respons på forsiden til Hva var det hun sa? vitner om 
at mange elever håpet, eller forventet, at boken skulle 
dreie seg om identitet og kjærlighet. Men Hva var det 
hun sa? er verken humoristisk eller konsentrert rundt 
en hovedperson elevene kunne identifisere seg med 
eller følelsesmessig engasjere seg i. Boken var i manges 
øyne underlig og kjedelig. Det at så mange la vekt på det 
rare og uvanlige, viser likevel at de ble berørt, kanskje 
overrasket og irritert. 

Et annet funn i arbeidet med boken er hvordan 

elevene, gjennom tolkningsfellesskapet, oppdaget de 
ulike tidsdimensjonene i boken og alvoret i de siste 
sidene med flom og tsunami. At også mange elever vur-
derte samtalen om boken som det mest positive med 
hele prosjektet, er også verdt å nevne i denne sam-
menheng. Selv om elevene i litteratursamtalen kanskje 
kommer til en klarere og mer nyansert forståelse av 
boken som helhet, så uttrykkes denne forståelsen i et 
usikkert språk. Den litterært eksperimentelle diktbilde-
boken Hva var det hun sa? utfordrer elevenes språklige 
register. Utfordringen består blant annet i å koble det 
samfunnsfaglige språket til refleksjoner over et estetisk 
uttrykk for klimautfordringene. Undersøkelsen av elev-
enes ulike former for respons på boken viser at elevene 
trenger støtte til å utvikle et språk for erfaringer med 
litteratur som angår dem på andre måter enn litteratur 
de er vant til å møte med forventninger om gjenkjen-
nelse og paralleller til egne liv. Elevene kan med andre 
ord trenge støtte til å finne et språk utenfor, eller utover, 
det hverdagslige.

Skal klimautfordringene tas på alvor, trengs et 
nytt, mer natursensitivt språk. Å gi elever erfaringer 
med og anledning til å utvikle et slikt språk, kunne være 
en del av skolens ansvar når det gjelder å sette elevene 
etter 10. trinn i stand til å «reflektere over filosofiske 
temaer knyttet til natur og kultur, liv og død, rett og 
galt (og) drøfte (…) økologisk ansvar» (LK06, KRLE)8, 
«undersøkje og diskutere bruk og misbruk av ressursar» 
(LK06, Samfunnsfag)9 og «observere og gi eksempler på 
hvordan menneskelig aktivitet har påvirket et naturom-
råde» (LK06, Naturfag)10. Valg av bok kan med andre 
ord begrunnes med henvisning til læringsmål i flere fag 
enn norsk.

Elevene som arbeidet med diktbildeboken Hva 
var det hun sa?, registrerte at boken dreide seg om natur, 
tidsdimensjoner og endring i miljø, men ga ikke spesi-
elt tydelig uttrykk for uro eller behov for endring. For 
å løse klimautfordringene og klimakrisen er vi avhen-
gige av at barn og unge utvikler et språk for det som er 
i ferd med å skje, et språk for sammenhenger, for det 
skremmende, for alvoret, for trusselen i hverdagen og i 
det store kretsløpet. Skal det bli mulig, trengs ny littera-
tur der truet natur og klima er noe mer enn et under-
holdende bakteppe i litteratur som ellers handler om 
temaer (identitet og kjærlighet) ungdom kan kjenne seg 
igjen i, og det trengs møter med litteratur der naturen er 
representert gjennom andre uttrykk enn etablerte ideo-
logiske posisjoner og kulturforankrete narrativer. 
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