
 
 

Diskussionsfrågor: Skönlitteratur 
 
Det är svårt att hitta utopier idag – dvs. berättelser som beskriver en ideal plats eller 
värld. Flera av de utvalda böckerna berättar om en dystopisk nutid eller framtid där 
människan och naturen får ta konsekvenserna av klimatpåverkan och miljöförstöring. I 
många berättelser gestaltas också en stor sorg över att så mycket håller på att gå förlorat.  
Men det finns också saker vi kan göra för att vända utvecklingen. Diskutera dessa 
berättelser och analysera varför det blev som det blev och vad vi kan göra för att skapa 
nya utvecklingslinjer. Nedan följer förslag på frågor som kan driva samtalet framåt: 
 

Hur är berättelsen uppbyggd? 
Vad har hänt eller vad händer i denna berättelse? 
I vilken tid och miljö utspelas berättelsen? 
Vilken karaktär är viktigast för händelsernas förlopp och varför?  
Har ni någon egen kunskap om det som beskrivs i romanen? 
 

Problemet: 
Finns det en konflikt eller ett problem i berättelsen och hur gestaltas denna? 
Vilka förändringar för ”det vanliga” (eller tidigare) livet har klimatförändringar skapat i 
denna berättelse?  
Vad är orsak och vad är verkan? 
Beskrivs eller antyds de ekonomiska och politiska orsakerna bakom händelserna i 
romanen? 
 

Karaktärerna  
Om vem handlar denna berättelse? 
Vilka känslor väcker den förändrade världen hos karaktärerna i handlingen? 
Vilka känslor och tankar väcker det hos er som läsare? 
Vilka konsekvenser har förändringarna fått - för karaktärerna eller för alla på planeten? 
Felsök: Om ni tycker att karaktärerna handlar ”fel” i romanen – vad kunde de gjort 
istället?  



 
 
 
 

Miljö och natur: 
Hur beskrivs naturens förhållande till människor, olika kön, klassperspektiv och natur? 
 Hur beskrivs förutsättningar och skillnader för människor på olika delar av jorden?  
Finns det någon tydlig likhet mellan vad som gestaltas i berättelsen och den värld vi lever 
här och nu?  
Hur gestaltas detta och varför? 
 

Framtiden och hoppet: 
Framställer berättelsen någon slags lösning på problemet? 
Representerar någon eller något ett framtida hopp? 
Innehåller denna berättelse idéer om hur det goda livet skulle kunna se ut? 
Inspirerar denna berättelser er att se framtiden med ett nytt perspektiv? 
 


