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Klimatfiktion,
Cli-fi
2007 myntade den amerikanske journalisten Dan Bloom uttrycket cli-fi som en
förkortning av Climate Fiction, klimatfiktion. Det finns ingen vedertagen definition av cli-fi, men begreppet används framförallt om romaner som behandlar
ämnet klimat och klimatförändringar.

Boktips, skönlitteratur, klimatfiktion:

Maria, bibliotekarie i Båstad, tipsar om
skönlitteratur som hör till genren klimatfiktion.
Binas historia (2016) – Maja Lunde
En roman som i tre parallella berättelser handlar om bin och om vad som skulle
kunna hända om bina dog ut. Lunde beskriver det sköra bandet mellan bi, människa
och natur. Första delen i Lundes klimatkvartett.
Blå (2018) – Maja Lunde
Romanen utspelar sig både i nutid och i en framtida värld märkt av den globala
uppvärmningen. Temat i boken är vatten och vattenbrist. Andra delen i Lundes
klimatkvartett.

Przewalskis häst (2021) – Maja Lunde
Temat för den tredje delen i Lundes klimatserie är människan och
den massutrotning av djur som människan har orsakat. I tre
parallella handlingar, som utspelar sig på olika tidsplan, står kampen
för att rädda en vild hästras, Przewalskihästarna, i centrum.

1882 får vi följa med zoologen Michail på en expedition till
Mongoliet, där han ska fånga in sällsynta vildhästar till S:t Petersburgs zoo. Hundra år senare, 1992, släpper veterinären Karin ut
vildhästar i det fria, för att få dem att återetableras i sin ursprungliga miljö. 2064
slutligen möter vi Eva, vars familj i generationer har drivit en djurpark i Norge. Nu
när de flesta av djuren är borta kämpar hon och hennes tonårsdotter för att överleva.
Tillvaron har dramatiskt förändrats i detta skrämmande framtidsscenario och Eva
kämpar hårt för att hålla liv i ett par vildhästar som är hennes stolthet.
I en tid av miljö- och klimatförändringar fördjupar sig Lunde i människans relation
till naturen. Hon skriver tankeväckande om hotade djurarter och om hur den globala
uppvärmningen förändrar livet för kommande generationer. Maja Lunde skriver på
den fjärde och avslutande delen i sin klimatkvartett. Den kommande romanen ska
handla om en pandemi.

Den sista migrationen (2021) – Charlotte McConaghy
En vacker och drabbande roman som utspelar sig i en nära framtid där
många djurarter har dött ut på grund av den globala uppvärmningen.
Fåglar har exempelvis blivit allt ovanligare.
Franny Stone bestämmer sig för att följa en flock silvertärnor på deras
kanske sista migration från Grönland till Antarktis. Hon övertalar
kaptenen på en fiskebåt att låta henne få följa med. Om han bara följer
efter fåglarna ska de leda honom till fisk, resonerar hon.
Det blir snart uppenbart för läsaren att Franny bär på mörka hemligheter. I tillbakablickar får vi ta del av hennes liv. Vem är hon och vad har hon varit med om? Sakta
nystas Frannys historia upp.

Det här är en sorglig, men samtidigt hoppfull berättelse. ”Den sista migrationen”
handlar om överlevnad, förlust och kärlek. McConaghy har skrivit en tankeväckande
roman om hur klimatförändringarna påverkar djurlivet. Det är också en innerlig
kärleksförklaring till djur och natur. Tyckte du om Delia Owens ”Där kräftorna
sjunger” så ska du inte missa den här romanen!
Nattavaara: roman i katastrofernas tid (2020) – Engström & Richert
Författarduon Thomas Engström och Margit Richert har skrivit en
mörk och skrämmande dystopi som utspelar sig i norr. Handlingen är
förlagd ett par decennier fram i tiden, 2049 närmare exakt.
Det moderna samhället har kollapsat efter en rad katastrofer:
pandemier, klimatkatastrofer och finanskriser. All modern teknologi
är borta, liksom alla bekvämligheter som vi tar för givna. Norrbotten
har brutit sig loss från Sverige och blivit ett eget land: Nordmark. Här
styr en jarl, en folkvald envåldshärskare.

16-åriga Erik och hans lillasyster Sofia jagas bort från sitt hem efter föräldrarnas
död. De ger sig ut på en farofylld vandring till Kiruna för att om möjligt vinna tillbaka
gården med folkdomstolens hjälp. Torparen Marja blir tillfångatagen av ett kriminellt
gäng som reser runt och plundrar på den fattiga landsbygden. Hungersnöd råder i
stora delar av Nordmark. På Esrange pågår hemliga projekt. Drönare flyger runt och
övervakar befolkningen.

”Nattavaara” är en spännande, men obehaglig berättelse som målar upp en kuslig
framtidsvision. En oroande historia som kryper in under skinnet på läsaren. Boken är
första delen i en planerad trilogi.

Ytterligare tips:
300 grader (2020) – Pernilla Ericson
En klimatthriller. Lilly Hed vid Nynäshamnpolisen utreder en rad bränder. Året är
2023 och en värmebölja har gjort det snustorrt i skog och mark.

Ett system så magnifikt att det bländar (2019) – Amanda Svensson
Handlar om tre syskon vars relation sätts på prov när en familjehemlighet avslöjas.
Romanen innehåller allt från familjekris till klimatkris. Ett imponerande romanbygge
med surrealistiska inslag. Skrivet med en alldeles egen stil!

Hetta (2010) – Ian McEwan
En medelålders fysiker med ett krisande äktenskap bestämmer sig för att rädda världen från de hotande klimatförändringarna. Tragikomiskt om en mans äregirighet och
självbedrägeri.
Ljuskällan (2019) – Hanna Landahl
En varm relationsroman om svårigheterna med att leva mer hållbart. Anna och hennes man flyttar till en ekoby på landet. Men klarar äktenskapet de påfrestningar som
parets förändrade livsstil innebär?

Minnet av vatten (2017) – Emmi Itäranta
En dystopi som utspelar sig i norra Skandinavien i framtiden. I en tid av vattenransoneringar vakar unga Noria över en hemlig vattenkälla. Men hur länge kan hon bevara
hemligheten med källan? Byborna lider svårt av vattenbristen och militären gör allt
för att kontrollera befolkningen.

Mitt klimatkatastrofala liv: Carbon diaries (2011) – Saci Lloyd
En tonårings liv i ett samhälle där man infört ett system för ransonering av koldioxidutsläpp. Så fort man förbrukar något – el, vatten, mat, kläder – så dras det poäng.
Oryx och Crake (2003) – Margaret Atwood
En skrämmande dystopi där författaren spekulerar om framtiden. Världen har ödelagts efter en ekologisk och vetenskaplig katastrof. Vi får följa en ensam överlevare
kallad Snöman. Första delen i en trilogi.
Styr din plog över de dödas ben (2010) – Olga Tokarczuk
En mångbottnad roman av den nobelprisbelönade författaren Tokarczuk. Boken
handlar om människans förhållande till sin omgivning och i synnerhet till djuren.

På tyska:
42 Grad (2020) – Wolf Harlander
Wolf Harlander är en tysk författare och journalist. ”42 Grad” är en
tjock, men ganska lättläst klimatthriller i nutid med högt tempo. Romanen är inte översatt vare sig till svenska eller engelska.
Europa och Tyskland har drabbats av en långvarig värmebölja med
torka och vattenbrist som följd. Bristen på dricksvatten hotar liv och
hälsa. Människor drivs på flykt och många dukar under i hettan. Situationen förvärras av att en grupp miljöterrorister saboterar vattenverk
och anlägger bränder. Jakten på terroristerna flyttar fokus från klimatförändringarna,
men skruvar upp spänningen. En tänkvärd bladvändare om ett angeläget ämne.

Catharina, bibliotekschef på Båstads bibliotek tipsar om:
Station elva (2014) – Emily St John Mandel
Mitt i Shakespears King Lear dör huvudrollsinnehavaren Arthur
Leander. Samma kväll når ett dödligt virus kontinenten. En pandemi,
mycket värre än covid-19, bryter ut och 99 % av befolkningen dör.
Förloppet är snabbt och den som smittas dör inom 48 timmar. Men
några undkommer smittan och försöker överleva, några med
kopplingar till Arthur Leander.

Vi följer ett kringresande teatersällskap 20 år efter pandemin. De
spelar Shakespear och symfonin spelar vacker musik. En av skådespelarna, Kirsten,
var som barn med i föreställningen för 20 år sedan. Snart stöter vi på fler personer
med kopplingar till Arthur. Tillbakablickar på tiden före pandemin växlas med
skildringarna av händelser i tillvaron efter pandemin.
Det är en bok som ställer frågor och väcker tankar. Om civilisationens bräcklighet,
om dagens samhälles förutsättningar och vad händer när vi inte längre kan leva så?
Vad blir viktigt i livet att bevara? Varför spelar de teater när samhällets trygghet
saknas? Vad är vi beredda att göra för att överleva och bevara de som är viktigt för
oss?
En angelägen bok om vad som kan hända med ett samhälle som utsätts för ett
dödligt virus och där civilisationens trygghet försvinner. Där livet måste börja om
från början, men där det också finns mänsklighet, värme och hopp.

På engelska:
Jenny, bibliotekarie på Båstads och Östra Karups bibliotek
tipsar om:
Flight Behaviour (2012) – Barbara Kingsolver
Dellarobia är på väg genom skogen till ett hemligt kärleksmöte som
kommer riskera hela hennes familjeliv, när hon möts av en magisk
uppenbarelse på en bergssluttning. Först tror hon att skogen brinner, men hon inser snart att träden är täckta av fjärilar. Synen får
henne att stanna upp och ompröva sitt beslut.
Klimatförändringarna har fått fjärilarna att ändra sitt beteendemönster och de har migrerat mycket längre norrut än normalt,
något som hotar hela populationens överlevnad. När forskare anländer för att undersöka saken får Dellarobia upp ögonen för både
sin egen och jordens framtid.

Med humor, allvar och känsla för det mänskliga hjärtat väver Kingsolver skickligt
ihop olika nivåer av dystopi och hopp: en familj och en fjärilsart – mänskligheten och
naturen.

Boktips, facklitteratur:

Boktips på faktaböcker som belyser klimatförändringar, biologisk mångfald och
miljö ur olika perspektiv.

Mats, bibliotekarie i Förslöv och på Akademi Båstad
Gymnasium, tipsar om:

Skogen på andra sidan hyggena (2020) – Ola Engelmark
Skogen på andra sidan hyggena handlar om etik och hållbarhet i skogsbruket. Ola Engelmark förespråkar mångfald och mångbruk i en tid
präglad av klimatförändringar. Precis lika mycket som boken innehåller handfasta råd om skogsbruk är den också en filosofisk betraktelse
med ett personligt, historiskt perspektiv och kan läsas av var och en
som en öm och insiktsfull kärleksförklaring till skog och natur.
Det är en vacker och mycket tänkvärd bok.
Skogen på andra sidan hyggena är utgiven av Carlsson Bokförlag 2020 och är rikt
illustrerad. Ola Engelmark är skogsekolog och skogsägare. 2019 utsågs han till Årets
miljösvensk.

Om tiden och vattnet (2021) – Andri Snaer Magnason
Om tiden och vattnet handlar om följderna av klimatförändringarna.
Boken innehåller en hel del skarp civilisationskritik men förmedlar
också hopp. Islands natur och inte minst dess glaciärer – jöklarna är berättelsens nav jämsides med historien om författarens familj
och uppväxt. Andri Snaer Magnason har ett rikt och personligt språk
och lyckas blanda naturromantik, klimatfakta och reseskildringar på
ett mycket konstfärdigt och fascinerande vis.
Om tiden och vattnet är utgiven av Norstedts förlag 2021.
Andri Snaer Magnason är författare, debattör och artist från Island. Han har skrivit
såväl barnböcker som skön- och facklitteratur för vuxna.

Klara, bibliotekarie i Båstad tipsar om:
Så undviker vi klimatkatastrofen (2021) – Bill Gates
Bill Gates har skrivit en bok där experterna får ta ton. Efter ett decennium av forskning, kommer nu Bill Gates ut med en bok där han
fokuserar på lösningarna och strategierna hur vi når nollutsläpp.
Boken ger oss hård fakta hur klimatförändringarna har haft för konsekvenser och vad det kan ha för konsekvenser i framtiden men är
också en optimistisk bok som tror på lösningarna.
Odla utan spade- Lättskött och klimatsmart trädgård (2021) – Bella Linde,
Lena Granefelt
Första boken på svenska om ”No-dig-gardening”. No-dig-rörelsen
handlar om att du undviker att gräva i jorden utan låter maskar,
mikroorganismer och svampar m.m jobba ostört i jorden och
uppehålla det naturliga ekosystemet.
Boken är en guide på hur du kan odla en klimatsmart trädgård
genom att tillämpa no-dig. En win-win både för klimatet och för
dig som vill spara ryggen.

En ung naturälskares dagbok (2021) – Dara McAnulty
”Jag föddes på våren och mina första morgnar tonsattes av
koltrasthanens sång, som gav näring åt en växande kropp och själ.
Kanske var den sången vildmarkens första lockrop. Min kallelse”
(McAnulty, 2021, s.14)

Dara McAnulty är en nordirländsk tonåring som i denna bok beskriver sin stora kärlek för djur och natur. Vi får följa Dara under fyra
årstider där han i dagboksform beskriver sin passion för naturen och
sin förtvivelse över hur vi människor har påverkat vår jord. Boken handlar också hur
han som autistisk tonåring handskas med vardagen. McAnulty uttrycker sig på ett
fantastisk poetiskt sätt och lämnar en berörd av beskrivningarna över årstidernas
förändring, om lärkornas sång, om massutrotningen av djuren och det utanförskap
han känner bland sina klasskompisar. Rekommenderar den starkt, för både vuxna
och tonåringar.
Naturskyddsföreningens guide till ett hållbart liv (2018)
”Ett hållbart liv” är en bok utgiven av Naturskyddsföreningen. Den
fokuserar på vad Du kan göra i ditt vardagsliv för att leva ett så
hållbart liv som möjligt. Tipsen är alltifrån större förändringar,
såsom att skaffa eget vindkraftverk till de mindre förändringarna,
t.ex. att minska på skärmtiden. ”Ett hållbart liv” innehåller 365 råd
och är en utmärkt nybörjarguide till ett hållbart, miljövänligt
leverne.

Helena, bibliotekarie i Båstad och på Strandängsskolans
bibliotek tipsar om:
Klimatetik: rättvisa, politik och individens ansvar (2015) – Bengt Brülde
Hur stora uppoffringar måste vi vara beredda till för att bromsa klimatförändringarna och dämpa deras negativa effekter? Hur ska ansvaret delas mellan världens länder? Och vilket ansvar har vi som individer att själva göra något? Den här boken tar
upp de etiska utmaningar som klimathotet ger upphov till.
Klimatpsykologi: hur vi skapar hållbar förändring (2019) – Kali Andersson,
Frida Hylander & Kata Nylén
Experterna varnar oss gång på gång för klimatförändringarna. Ändå
fortsätter många precis som förut. Varför gör vi inte mer när läget är
så akut? Den här boken svarar på frågan om varför det inte händer mer
och hur du med psykologins hjälp effektivare kan agera för att
begränsa hotet mot livsmiljön och anpassa dig till klimatkrisen.

Stina, bibliotekarie på Båstads bibliotek tipsar om:
Naturskyddsföreningen guide Ut i naturen (2020) – Erik Hansson
Naturen har något för alla! Boken lockar ut på besök genom att ge
praktiska tips på upplevelser och aktiviteter uppdelade efter säsong.
Framförallt är naturen en fantastisk plats för barnen där leken med
bokens stöd kan leda till kunskap och större förståelse för livet omkring oss. En ökad medvetenhet som på sikt kan leda till ett större
engagemang för vår framtida miljö.
50 myter om hållbarhet (2018) – Jessica Cederberg Woodmar
En bok för den som vill göra rätt och hjälpa till att rädda världen. Här
får man svar på frågor om allt från sopsortering, lågenergilampor,
val av elbolag och kaffe, till större frågor som extremväder och jordens ändliga resurser. Svaren slår hål på myter och ger dig kunskap
för att kunna leva hållbart och minska eventuell klimatångest. En
bok som inger hopp!

Gisela, Båstads bibliotek tipsar om:
Mörkermanifestet: om artificiellt ljus och hotet mot en uråldrig rytm (2020) –
Johan Eklöf
‘’Carpe noctem’’ skulle kanske din katt tänka när han slinker iväg ut i
skymningen medan du nyktofobiskt tänder ännu en altanlampa… trots
att gatlampan lyser över halva trädgården. Ljusförorening har på sistone
börjat uppmärksammas som ett av våra största miljöproblem jämte klimatkrisen. Forskning visar att djur- och växtliv, både på land och i havet,
får sina livscykler rubbade när de blir utsatta för artificiell belysning
nattetid. Månen och dygnsrytmen styr växternas årsklockor såväl som
djurens fortplantning, födosök och migration. När nattmörkret suddas ut i gulgråa
skenet från den ständiga belysningen avbryts eller uteblir dessa beteenden. Jordens
ekosystem blir utarmade och riskerar att kollapsa. Tyst vår och tyst hav skymtar i en
obehagligt nära framtid om vi fortsätter med vårt upplysta business as usual.
Johan Eklöf är biolog och forskar om fladdermöss. Mörkermanifestet är en personlig
och i det närmaste poetisk skildring av nattmörkrets förunderliga värld, en ekologisk
nisch fylld av liv och rörelse. Men Eklöfs lilla mörka handlar lika mycket om ljuset
som om mörkret. Mörker kan inte existera utan ljus – likt den eviga balansen mellan
yin och yang i taoistisk filosofi. Så släck utomhusbelysningen och låt nattflyn och
fladdermöss ostört få leva sina liv därute i månskenets skuggor.

Insekternas planet: om småkrypen vi inte kan leva utan (2019) –
Anne Sverdrup-Thygeson
I den här underhållande boken tar Anne Sverdrup-Thygeson, som är
forskare i bevarandebiologi, med oss på en mångfasetterad resa bland
myriaderna av småkryp – från svärmande 17-åriga cikador och jagande trollsländor som surrar förbi i 50 km/tim till knappnålsstora svidknott som sköter kakaoblommans pollinering. Efter drygt 480 miljoner
år håller nu insekterna på att försvinna i en takt som är minst lika
allvarlig som klimatkrisen. Antalet insekter har halverats de senaste
40 åren på grund av människan framfart. Vi står inför en potentiell global ekosystemkollaps. Insekternas planet är en inspirerande tankeställare om alla dessa fantastiska
små varelser som vi trots allt inte kan leva utan.
Trädgårdsdjur: myllret och mångfalden som växterna älskar (2020) –
Marie Dacke & Låtta Skogh
Har du och den residerande igelkotten olika åsikter om den
risiga hörnan bakom skjulet? Vad tycker blåmesparet om
holkläget? Är du beredd på att offra några rosor till den
glamorösa grönglänsande lövviveln? Trädgårdsdjur handlar,
förutom om småkryp, också om de lite större djuren som har
sina hem eller gärna vill flytta in i din trädgårdsoas. Marie Dacke,
professor i sinnesbiologi vid Lunds universitet, tipsar tillsammans med neurobiologen Låtta Skogh om hur man fixar maximal
myllrande mångfald och skapar ideala förutsättningar för alla
sina trädgårdsmedhjälpares trivsel. Fina bilder och lättläst bok om biologisk balans
för alla täppans invånare.
Trädgårdsmyller: insekterna som hjälper dig att odla (2019) – Christina Winter
Bjud in alla de små krypen som hjälper din täppa att frodas
i biologisk mångfald. Christina Winter, som är hortonom,
vänder sig främst till fritidsodlaren men även till den som
vill njuta av trädgårdens grönska och blomsterprakt.
Trädgårdsmyller har fantastiska bilder och är fullspäckad
av fakta om dina små trädgårdsvänner, växterna de lever
på och deras bostadspreferenser. Din trädgård behöver den
här boken, men det är framför allt insekterna som behöver
din hjälp med att överleva i vår alltmer art- och
habitatfattigare värld.

Klimatet och människan under 12000 år (2017) –
Fredrik Charpentier Ljungqvist
Klimatet är i ständig förändring. Efter den senaste istidens slut
har människan påverkat sin omgivning alltmer, så till den grad
att vi numera anses leva i tidsepoken Anthropocen – Människans tidsålder. Historikern och klimatforskaren Fredrik Charpentier Ljungqvists lättlästa tvärvetenskapliga bok handlar om
hur klimatförändringar påverkat människans levnadsvillkor de
senaste 12000 åren och hur vi i vår tur har påverkat vår miljö
genom jordbruk, överbefolkning och industrialisering.
Civilisationers uppgång och fall har emellanåt hängt på abrupta
eller kraftiga svängningar i nederbörd och temperatur. Fuktiga
värmeperioder har följts av torka och nedkylning när monsunvindar och havsströmmar har ändrat kurs. Hur dylika förändringar hanterats på samhällsnivå har varierat
beroende på de regionala förutsättningarna och inte minst på samhällets strukturella
resiliens. Tidvis har det krävts drastiska anpassningar såtillvida att ’’civilisationen’’
arkeologiskt sett helt ändrat karaktär eller att befolkningen gett sig av. Hur kommer
vi att hantera vår potentiellt stundande globala klimatkris?
Roms öde: klimatet, sjukdomarna och imperiets undergång
(2019) –
Kyle Harper
Sjukliga romare, vidsträckta handelsnät, territoriell expansion,
folkvandringar och slutligen mikrobernas triumf sammanfattar
denna miljöhistoriska skildring av det romerska rikets nedgång
och fall. Från det varma och fuktiga romerska klimatoptimumet
till senantikens lilla istid när den justinianska pesten slog till
tycks klimat och mikrober ha spelat avgörande roller i Roms
historia.

Naturens nycker fick till sist den väloljade romerska statsapparatens resiliens att vittra sönder trots akvedukternas rinnande vatten och legionernas militära överlägsenhet. Man kan inte låta bli att fundera över paralleller till vår västerländska civilisation
så här i klimatkrisens och coronapandemins tidevarv. Kyle Harper, som är professor
i antikens historia vid University of Oklahoma, lyckas sammanfläta historiska källor
och de senaste forskningsrönen på en tillgänglig och underhållande nivå som samtidigt håller hög akademisk standard.
Roms öde är tvärvetenskaplig forskning när den är som bäst.

Boktips, barn- och ungdomslitteratur:
Jenny, bibliotekarie på Båstads och Östra Karups bibliotek
tipsar om:
Lisen räddar ängen (2021) – Cecilia Sund Bild: Anna Nilsson, ålder 6-9 år
I ”Lisen räddar ängen” går Lisen på sommarfritids. Ingen sommar utan
pannkakor med sylt, tänker Lisen - och eftersom det behövs bin för att
få sylt får hon idén att fixa en äng till bina. Det visar sig dock inte vara så
lätt som Lisen tänkt sig.
Lisen visar att det är viktigt att bry sig om naturen och att även de små
kan göra stor skillnad. Cecilia Sunds lättlästa böcker om den charmigt egensinniga
Lisen har stor igenkänningsfaktor för både barn och vuxna, inte minst genom Anna
Nilssons fantastiska, färgrika och träffsäkra illustrationer.
Athena – Grattis världen! Jag är här nu! (2018) – Elin Ek, ålder 9-11 år.
Athena känner att hon har viktiga saker att göra i världen och
tillsammans med sina bästa kompisar startar hon Rädda-jordenklubben. Hur svårt kan det vara att få folk att fatta att de måste ta
miljökrisen på allvar? Men ibland räcker det inte att vara smart och
självsäker för att få saker och ting att gå som man vill…

Elin Ek (även känd som Grynet) skriver humoristiskt och träffsäkert om
hur det är att vara i åldern då vänner betyder allt och att ha känslan av att man tillsammans kan åstadkomma vad som helst. Det här är första boken i serien om Athena.
Kyla (2019) – Therese Henriksson, ålder 12-15 år
Sofia och hennes två bröder är ensamma hemma och deras föräldrar är
på utlandsresa. Det är mitt i vintern och smällkallt. Då försvinner
strömmen i hela samhället. Med 30 minusgrader ute kyls lägenheten
snabbt ner och syskonen bestämmer sig för att ta sig ut till
sommarstugan, där de iallafall kan elda för att hålla värmen. Snart dyker
deras vän Simon upp och de inser att elavbrottet är väldigt mycket
större än de anat... Vad händer när samhället från en sekund till en
annan slutar att fungera? Vem kan man lita på när livet står på spel?
Kyla är en fängslande och trovärdig historia om överlevnadsinstinkter, medmänsklighet och spirande kärlek, som får en att reflektera över hur sårbar mänskligheten är
inför naturens krafter.

FAKTA BARN
Gretas historia – Ingen är för liten för att göra något stort (2019) – Valentina
Camerini, ålder 9-12 år
Greta Thunberg var 15 år när hon började skolstrejka för att uppmärksamma den globala miljökrisen. Valentina Camerini beskriver Gretas väg från att ensam slå sig ner utanför riksdagshuset i
Stockholm, till att hålla tal i FN och inspirera människor världen
över att engagera sig för miljön. Man får även lära känna Greta,
hennes familj och hennes liv med Aspbergers syndrom. Sist ges en
förklaring och historisk bakgrund till den globala uppvärmningen.
Man får också tips på vad man själv kan bidra med i kampen för
klimatet.

Malin, barnbibliotekarie på Båstads bibliotek tipsar om:
KAPITELBÖCKER
Ella och alla djuren (2020) – Text: Matt Haig
Bild: Emily Gravett, ålder 9-12 år
Ella tycker om djur. Alla djur – inte bara de gulliga. Genom att
fullkomligt sluka djurböcker har hon lärt sig otroligt mycket om
dem. Hon vet att bläckfiskar har tre hjärtan, att fåglar inte tycker
att chili är starkt och att under den randiga pälsen har tigrarna
randigt skinn och mycket MYCKET mer. Ellas mamma älskade
också djur. Hon reste till Amazonas regnskog när Ella var liten
för att försöka rädda utrotningshotade arter. Det var då hon fick
ett dödligt bett av världens giftigaste spindel – den brasilianska
vandringsspindeln. Den enda djurart Ella har svårt att älska.

Ella har en alldeles speciell förmåga. Hon kan kommunicera med djuren genom telepati, men Ellas pappa varnar henne. Han säger att hon måste hålla sin förmåga hemlig och förmår henne att lova att aldrig mer tala med djuren. Hon får inte veta varför.
När Ellas mormor en dag frågar om ”den blir starkare” gör hon Ella överrumplad.
”Talangen” svarar mormor när Ella undrar vad hon menar. Mormor känner alltså till
hemligheten och hon börjar berätta…

I slutet av sin bok tackar författaren Matt Haig Greta Thunberg och andra unga klimataktivister runtom i världen. ”Ni är Ellas hjältar.” skriver han.

Expedition rädda revet (2019) – Christina Wahldén, ålder 9-12 år
”Jag lutar mig tillbaka och blundar. Dofterna och ljuden är nya.
Fågelskrik, vågor, någon som går förbi mig i sanden så att det krasar. Jag slår upp ögonen igen. Blått hav och blå himmel så långt jag
kan se. Jag sitter där och bara ler. Antagligen ser jag ganska fånig
ut. Men det är det enda man kan göra här när man precis landat i
paradiset.”
Elvaåriga Alice får följa med sin mamma marinbiologen till ön
Lady Elliot Island. Den ligger i södra delen av Stora barriärrevet. Medan mamman
arbetar med sin forskning får Alice lära sig snorkla i lagunen. Fastän hon är dotter till en dykare tycker hon att det är obehagligt att snorkla på djupt vatten, men
hennes nyfikenhet på papegojfiskarna, mantorna och inte minst sköldpaddorna får
henne att våga.

Alice - som har ett starkt miljöengagemang - vet att hennes paradis är hotat. Särskilt
korallerna i norra revet har skadats av blekning, som inträffat när vattnet blivit för
varmt. Alice får också lära sig att den temperatur sanden har när sköldpaddornas
ägg kläcks avgör vilket kön sköldpaddsungarna får. När det är värmeböljor kläcks
nästan bara honor. Alice funderar mycket över hur vi människor ska kunna leva på
ett sätt som bromsar den globala uppvärmningen. Visst arbetar hennes mamma för
att rädda de hotade sköldpaddorna, men i och med det gör hon långa, miljöfarliga
forskningsresor med flyg. Alice förstår att frågorna är många och svåra och att de
inte har några enkla svar.
BILDERBÖCKER

Mitt bottenliv: av en ensam axolotl (2020) – Text och bild - Linda Bondestam,
ålder 3-6 år
Börja gärna med att bildgoogla ”axolotl” innan du läser den
här boken. Du kommer omedelbart att bli förälskad i den
sällsynta salamandern. Linda Bondestam låter axelotln själv
berätta sitt livs historia. Till en början stortrivs den i sin vrå
av världen. Våtmarken, där den flyger fram i blixtsnabba dubbelvolter och där det kryllar av mat. Tillsammans med sina
vänner tigersalamandrarna samlar axelotln på skatter. Burkar, batterier, nappar – ja,
till och med en Rubiks kub - som lunsarna kastar i sjön.
När tigersalamandlarna försvinner upp på land tappar skatterna sin glans. Fast
nya varelser dyker upp känner sig axolotln ensam. Världen har blivit så annorlunda. Bottenlivet smakar surt och sotigt. När sedan katastroferna kommer i form av
bränder och översvämningar kastas axolotln ut ur sin sjö av en monstervåg. Allting
blir tyst. Är detta slutet både för oss lunsar och för den lilla salamandern eller kan
bottenlivet förvandlas till ett toppenliv? Linda Bondestams humoristiskt dystopiska
bilderbok är lika fantastisk läsning för vuxna som för barn.

Harry över havet (2020) – Text och bild: Lennart Eng, ålder 3-6 år
Det kryllar av förmänskligade björnar och kaniner i bilderböckerna. Havstrutarna är däremot ganska få. Det är kanske därför det känns så befriande med en bok om en trut
– som dessutom är till hundra procent fågel.

Lennart Engs akvareller fungerar extra väl när han målar
en berättelse i havsmiljö. Harrys trutliv beskrivs genom olika episoder och vi får chansen att sväva in i hans värld. Det
är både härligt och lite hisnande att spana ut över himmel
och hav ur ett fågelperspektiv.

Harry är alltid på jakt efter något ätbart. Ibland lyckas han
stjäla en macka från en familj på utflykt. En annan gång visar sig godbiten, som en
passagerare kastat från en färja, vara ett kolapapper.
När Harry behöver vila är det för trångt på den stora fågelön. Han landar istället på
en ö av flytande plastskräp. Läsningen öppnar upp för samtal om hur vi människor
påverkar naturen.
I slutet av boken låter Lennart Eng faktiskt Harry bli lite filosofisk. Varför kommer
han aldrig fram till den runda, gula ön långt där uppe på natthimlen? Hur högt han
än flyger? Bäst att sova på saken och drömma om…mat!
Greta och jättarna (2020) – Text: Zoë Tucker Bild: Zoe Persico, ålder 3-6 år
De lunsiga och giriga jättarna har glömt bort hur underbar
skogen en gång var. Deras hänsynslösa exploatering leder till
att det snart inte finns någon skog kvar alls. Desperata söker
djuren hjälp för att rädda sitt hem.
Eftersom detta är en saga, så slutar den lyckligt. I verkligheten slåss fortfarande en flicka med flätor, klädd i sin gula
regnrock, mot jättarna.

Mulle Meck och luftskeppet Rummelhumlan (2020) – Text: George Johansson
Bild: Jens Ahlbom, ålder 3-6 år
”Naturen är en cirkel, fortsatte Viola. En kretsgång, en magisk
rundtur. Inga humlor, inga bin – ingen återväxt. Cirkeln går sönder! Vartenda kryp, varenda humla, vartenda bi, varenda mask,
varenda fluga behövs!”
Alltid klädd i plommonstop och praktiska snickarbyxor har han
byggt hus, båt, flygplan och inte minst bil – den händige, uppfinningsrike Mulle Meck.

”Problem i ena änden, lösning i den andra. Problem kan vara möjligheter i arbetskläder.” Så brukar Mulle Meck resonera, men den här våren är han håglös. Vad är det
egentligen som är fel? Varför är det så tyst? Inget surr av insekter och inget fågelkvitter. Mulle Meck funderar medan han vandrar hemåt genom det övergivna landskap,
som skulle blivit en golfbana. Nu är det helt öde. Utan blommor, utan liv.
När Viola på plantskolan förklarat för Mulle varför insekterna försvunnit bestämmer
han sig för att ge sig ut på en räddningsexpedition. Tillsammans med sina vänner
bygger Mulle Meck en multimegamolijox-farkost - luftskeppet Rummelhumlan. Det
blir en dramatisk resa till Svarthammarbergen för Mulle, hans hund Buffa och konstnären Gårdån van Gågg. Deras uppdrag: att hämta humlor, bin och fjärilar och laga
naturens trasiga cirkel.
FAKTABÖCKER:
Svenska fåglar: jämför och lär känna 40 arter (2020) – Text: Martin Emtenäs
Bild: Jonas Källberg, ålder 6-9 år
Det här är en fågelbok för barn och för alla oss vuxna, som var säkra
på att vi lätt kunde identifiera 40 fågelarter, men upptäckte att det
var knepigare än vi trott. Testa dig själv och imponera på dina vänner
nästa gång du skådar en trädkrypare eller en taltrast.

Boken får ett extra plus för överskådligheten och ett för Jonas Källbergs Pokémonbesläktade illustrationer. Tydligen fick författaren sin
bokidé när han observerade hur oändligt många Pokémon hans barn
kunde memorera, samtidigt som de inte lika lätt mindes hur en talgoxe såg ut. Då bestämde han sig för att göra en bok med bilder som barnen kunde relatera till.
Kombinera gärna med boken ”Fågelsång: 150 svenska fåglar och deras läten” av Jan
Pedersen.
Emtenäs och Källberg har också gjort ”Svenska däggdjur: jämför och lär känna 46
arter” tillsammans.

Stora boken om bin (2017) – Text och bild: Piotr Socha, ålder 6-9 år
Vet du varför bin ibland brukar dansa i ring och ibland i
form av en åtta? Känner du till att hela bisamhällen fraktas
med lastbilar genom USA för att bina ska pollinera olika
odlingar?

På varje uppslag i den här boken presenteras en aspekt av
biet. Insekten som kanske är den allra viktigaste för oss
människor. Det är nästan omöjligt att öppna boken utan att
omedelbart förlora sig i de detaljerade illustrationerna.

binas fascinerande värld.

”Stora boken om bin” borde fungera perfekt för barn och
föräldrar, som tillsammans vill kika in i kupan och upptäcka

Visste du förresten att biet funnits på jorden i mer än 100 miljoner år? Man har hittat
bärnsten från dinosauriernas tid med små randiga insekter i…
Virrigt väder: varför förändras klimatet? (2020) – Text: Laura Ertimo
Bild: Mari Ahokoivu, ålder 6-9 år
När Lotta och Kasper frågar sina föräldrar om klimatförändringar tycker de inte att de får några bra svar. Lotta
undrar varför man säger ”en vit jul”. Det brukar ju alltid
regna och vara mörkt på julen. Mamma svarar att det bara
är att flyga till något ställe där det finns snö. Inga problem!
Kaspers pappa pratar om översvämningar, torka och en ny
istid. Kan han ha drabbats av klimatångest undrar Kasper.

Kompisarna bestämmer sig för att ta reda på mer själva.
De börjar med grunderna. Vad är skillnaden mellan klimat och väder? Varför är atmosfären nödvändig för livet på jorden? Varifrån kommer
växthusgaserna?
Lotta och Kasper får lära sig massor om hur människan bidrar till den globala uppvärmningen, men också att det går att påverka framtiden. Svaren på barnens frågor
är raka och ärliga, men ger hopp.

Illustrationerna är humoristiska och delar av boken är gjorda som en tecknad serie.
På nästan varje uppslag dyker ett litet, grönt fossiltroll upp. Trollet argumenterar för
att vi ska fortsätta att leva på ett sätt som är skadligt för miljön. Hans motpol är en
randig klimatfé, som uppmuntrar alla klimatsmarta initiativ.
Den här boken vara användbar för dig som behöver stöd när du pratar med barn om
klimatförändringar. Du kommer säkert att lära dig något själv – precis som jag gjorde.

Insekternas hemligheter: bland bärfisar, tvestjärtar och zombiebaggar (2020) –
Text: Anne Sverdrup Thygeson Bild: Nina Marie Andersen, ålder 6-9 år
”Ibland kan du se buskar eller träd som är helt insvepta i vita
spinntådar. Det ser ut som om någon har dekorerat till Halloween mitt i sommaren. Eller som om du har hamnat mitt i
en läskig skräckfilm. Då har du kanske hittat häggspinnmalens förskola!”
Anne Sverdrup-Thygeson har tidigare skrivit den fantastiska
boken ”Insekternas planet” för de vuxna läsarna. Nu avslöjar
hon insekternas hemligheter för barnen. De coola, ibland lite
jobbiga, men samtidigt supernyttiga insekterna.
Ett tips är att läsa boken tillsammans i skogen. Eller ta med
den till dammen. Titta på när de små virvelbaggarna susar
fram på vattenytan, som radiobilarna på tivoli.
Vill du hellre stanna hemma kan du passa på att studera husflugan. Den har verkligen inte något bra bordsskick, utan trampar runt i maten den ska äta. Flugan smakar
nämligen med fötterna. ”Tänk om du haft tungan under fötterna!” Ja, tänk…
Insekterna finns överallt och vi klarar oss inte utan dem. Dessutom visar forskningen att ökad kunskap om de olika arterna leder till att vi värnar mer om dem. Så sätt
igång och läs!

Stina, bibliotekarie på Båstads bibliotek tipsar om:
Annalisa och skräpmonstret (2018) – Angeli Sjöström Hederberg &
Caroline Sellstone, bilderbok, ålder 3-6 år
På en samling på förskolan pratar man om skräp vilket leder
till att Annalisa får besök av ett skräpmonster under sängen.
Först blir hon rädd men kanske kan hon göra något åt det.
Det här är en bok som tar små barns oro på allvar men väcker
hopp och inspirerar till handling och visar att alla kan hjälpa
till att rädda jorden.

Heja jorden! (2020) – Jörn Spolander & Stina Wirsén, ålder 6-9 år
Lämplig för högläsning
Här presenteras fakta om jorden och klimatet i en fin berättelse.
Jol är en nyfiken varelse på en annan planet i yttre rymden som kikar ner på jorden. Jol ställer frågor om klimatproblemen och svaren
är lätt att förstå. Här belyses även vikten av fakta och vetenskap och
risken med falsk information. Fina illustrationer av Stina Wirsén
förstärker bokens budskap.
Frallan räddar världen (2018) – Sara Ohlsson & Lisen Adbåge, ålder 6-9 år
Att läsa själv för den som börjat få flyt annars en härlig högläsningsbok med roliga
illustrationer.
Frallan har sommarlov och det bästa med det är att vara hemma hos
mormor. Hon bor nära skogen och stranden, har ett växthus och vill
alltid göra samma saker som Frallan. I trädgården tältar mormors kille Klaus som kan allt om fåglar. En gång räddade han en koltrast och
det vill Frallan också göra men egentligen vill hon rädda hela världen.

Barnen upptäcker naturen (2015) Brita Granström & Mick Manning, ålder
6-12 år
Tips som lockar ut till lek och vistelse i naturen. Fakta blandat med
lektips, recept och instruktioner på t.ex. pilbåge, krabbfiskespö och
drake. Fina illustrationer inspirerar och lockar hela familjen.

Fler tips från Stina på böcker om natur och klimat för vetgiriga
barn:
Osynliga mirakel av Inger Källander och Anna Helldorff 7 böcker med olika tema
Fokus på fakta väder (2019) – Ian Graham

Lätta fakta om klimatet (2020) – Daniel Waluszewski

Fakta om klimatförändringar (2019) – Per Straarup Söndergaard
Rune fattar klimatet (2020) – Daniel Waluszewski

Klimatförändringar (2020) Tomas Dömstedt, lättläst
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