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Abstract 

Karin Sternefors (2018). Barn och flykt i barnlitteratur: en litterär analys av Pimm van Hests 

Tänk dig att fly och Bernard Ashleys Nadine längtar hem. Självständigt arbete, Svenska, 

inriktnings 4–6, avancerad nivå, 15 högskolepoäng, VT 2018.  

I den värld vi lever i idag är flykt något som på ett eller annat sätt påverkar oss alla, oavsett 

om vi har genomgått det själva eller ej. På så sätt är det en del i det svenska samhället, och 

därför något som vi både måste belysa men också bearbeta tillsammans. I undervisningen som 

bedrivs i skolan ska elever bland annat ges chans till att öka sin förståelse för andra individer 

och även för hur vårt mångkulturella samhälle ser ut idag. Genom att bedriva ett arbete med 

barnlitteratur som berör ämnet flykt kan elever bl.a. få förståelse för hur barn som varit på 

flykt mår och agerar. Texterna kan även fungera som igenkänningsfaktorer i elevers 

bearbetning. I den här uppsatsen undersöks och analyseras två barnböcker som har motivet 

flykt. De valda analysobjekten är Tänk dig att fly och Nadine längtar hem. Syftet med 

uppsatsen är att dels undersöka hur flykten gestaltas i de två analysobjekten och dels hur 

lärare kan bedriva ett arbete kring dem i undervisningen. Analysobjekten undersöks genom att 

analysera deras språkliga och bildliga gestaltning av flykt, utifrån en mer mimetisk 

infallsvinkel. Resultatet visar att författarna har valt att behandla flykten på olika sätt. Den ena 

boken beskriver flykten på ett mer poetiskt sätt och vill att läsaren ska sätta sig in i tanken av 

att behöva fly. Den andra boken beskriver istället flykten utifrån huvudkaraktärens tankar och 

känslor. Gemensamt för de båda böckerna är att de inte romantiserar flykten. Istället beskriver 

både text och bild tydligt vilka tankar, rädslor och trauman som barn som är eller har varit på 

flykt kan ha. De båda böckerna kan användas i undervisningen och de öppnar båda upp för 

samtal och diskussion kring ämnet flykt. 

 

Nyckelord: Flykting, barn, barnböcker, Pimm van Hest, Bernard Ashley 
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1. Inledning 

Runt om i världen befinner sig 65,6 miljoner människor på flykt, varav hälften av dem är barn 

(Migrationsverket, 2018, s .3). De har tvingats lämna allt för att söka skydd från krig, 

oroligheter och förföljelser. Vissa flyr till grannländerna, men många söker sig vidare, längre 

bort, med hopp om ett bättre liv i ett nytt land (Röda Korset, 2018). För många människor är 

färden till det nya landet farlig nog, vilket gör att resan för vissa får ett tragiskt avslut.  

Även om det i Sverige är fred påverkas också vi av flyktingsituationen, eftersom Sverige är 

ett av de länder som människor väljer att fly till. Mellan år 2000–2017 kom sammanlagt cirka 

712 300 asylsökande till Sverige, varav 231 022 barn (Migrationsverket, 2018). I många 

svenska klassrum finns det alltså antingen elever som har egna erfarenheter av flykt och om 

annars känner de någon med sådana erfarenheter. Även de barn som inte har någon egen 

koppling till eller erfarenhet av flykt kan påverkas av flyktingsituationen, då det i media väller 

in information och bilder från flykt, krig och de oroligheter som finns runt om i världen. 

Således kan det även traumatisera barn som själva inte varit med om något sådant (Haag, 

2003). 

Flykt är alltså något som berör barn på ett eller annat sätt och behöver därför även tas upp i 

undervisningen, så att man tillsammans kan bearbeta och belysa det som faktiskt sker. Detta 

är även något som tas upp i skolans värdegrund och uppdrag, vilket behandlas i den svenska 

läroplanen, Lgr11 (Skolverket, 2016). Där står det bland annat skrivet att undervisningen ska 

främja elevers förståelse för andra människor och för hur den ökade rörligheten över landets 

gränser bidrar till att vi människor måste kunna leva i en kulturell mångfald, och inse värdet 

som finns i det (Skolverket, 2016, s. 7). Att som lärare vara medveten om att 

flyktingsituationen är ett ämne som bör behandlas och bearbetas i undervisningen är en sak, 

men att veta hur man ska gå till väga för att göra det är en annan. Jag anser att ett sätt att 

skapa en naturlig inkörsport till det ämnet är att arbeta med barnböcker och har därför valt att 

undersöka hur det specifika ämnet flykt gestaltas i ett par barnböcker. 

1.1 Syfte och frågeställning 

I den här uppsatsen har jag valt att undersöka dels hur flykt gestaltas i två barnböcker och dels 

hur man som pedagog kan arbeta med barnböcker som behandlar denna typ av innehåll i 

undervisningen.  
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De frågeställningarna som jag utgått ifrån är följande: 

- Hur gestaltas flykten? 

- Hur kan man som pedagog arbeta med denna typ av böcker i sin undervisning? 

 

1.2 Urval och avgränsningar 

Eftersom flyktingsituationen har blivit värre med åren bestämde jag mig för att tidsbegränsa 

utgivningsåren av barnböckerna till 2000–2017. Detta grundar sig även på vetskapen om att 

flykt i barnböcker har blivit ett vanligare ämne under de senaste åren, vilket Svenska 

Barnboksinstitutet (SBI) menar är en tydlig avspegling av det faktum att det finns så många 

som befinner sig på flykt just nu runt om i världen (2016, s. 10). En annan avgränsning som 

jag gjorde var att se till de böcker som riktar sig till mellanåldern, för att sortera bort de 

böcker som riktar sig till allt för små barn. Det gjorde jag genom att använda mig av ”Hcg” i 

sökningen, vilket betyder just ”böcker för mellanåldern” i bibliotekstermer. 

Mellanåldersböcker förklarar SBI är böcker som är riktade till barn i åldrarna 9–12 år (2016, 

s. 2).  

Med dessa avgränsningar fick jag fram att det fanns 98 barnböcker som berörde motivet flykt, 

men av dessa fanns det många som inte hade med flykt från krig eller oroligheter i ett land att 

göra eller som på andra sätt inte passade för att användas i den här uppsatsens analys. Därför 

valde jag att göra en manuell sökning på de 98 barnböckerna, genom att jag läste samtliga 

böckers sammanfattade handlingar. Flertalet böcker hade mer fokus på själva asylfrågan och 

att leva ett gömt liv, vilket jag valde att inte ta med då jag anser att jag skulle komma in på ett 

annat tema i min uppsats än vad som är tänkt. Ett annat kriterium som jag hade var att man 

skulle få följa barnen som genomgick eller hade genomgått flykten och att de på så sätt skulle 

vara huvudkaraktärerna i böckerna. Det valet grundar sig på att jag just är ute efter att få veta 

vad barnen som är med om flykt tänker och känner och vad de går igenom, och har därför inte 

lika stort fokus på hur barnen som bemöter dem i det nya landet lever och tänker. 

Slutresultatet blev då 13 stycken barnböcker.   

Efter det steget var det dags att välja två av de 13 barnböckerna, eftersom jag ville ha två 

analysobjekt i den här uppsatsen. Jag började först med att kategorisera böckerna utifrån 

handling; om flykten och bearbetningen kring den var själva huvudhandlingen i boken eller 

om den istället låg som grund men att den även hade flera bimotiv som tog upp handlingen. 

Jag kategoriserade även böckerna utifrån var i själva flykten som karaktärerna befanns sig; 
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om de befann sig på flykt eller om de redan hade kommit till det nya landet. Utifrån dessa 

kategorier fick jag till slut fram två böcker som jag tycket representerade varsin kategori väl. 

Det ena analysobjektet blev Nadine längtar hem av Bernard Ashley (2016), där Nadine redan 

har kommit till det nya landet men inte trivs och brottas med rädslor och längtan tillbaka till 

sitt hemland. Det andra analysobjektet blev Tänk dig att fly av Pimm van Hest (2018), där 

man får följa en flicka från när hon tvingas fly tills att hon kommer till ett nytt land och till 

slut börjar känna sig hemma igen. Den barnboken visade sig även ha ett arbetsmaterial 

utformat för ett arbete med boken i undervisningen.  

 

2. Disposition 

I det första avsnittet ”barn och flykt” kommer jag att beröra flyktsituationen utifrån hur barn 

påverkas av den, både psykiskt, i deras agerande och i skolan. Där kommer jag även att 

beskriva hur vuxna kan arbeta för att hjälpa barn som erfarit flykt. Efter det avsnittet kommer 

vi sedan in på metoddelen, där jag redogör för hur jag har gått tillväga när jag har analyserat 

mina analysobjekt.  

Därefter kommer avsnittet analys, där resultatet som jag har fått fram när jag analyserade de 

två barnböckerna redovisas. Varje analysobjekt kommer först att presenteras kort, följt av en 

presentation av dess författare samt illustratör. Därefter genomförs själva analysen. 

Efter analysen kommer ett avsnitt där jag diskuterar analysobjekten utifrån resultatet och hur 

de ur ett pedagogiskt perspektiv kan användas i undervisningen. Under den delen kopplar jag 

på så sätt tillbaka till de frågeställningar som den här uppsatsen bygger på och besvarar 

således dem. Uppsatsen avslutas sedan med en reflektionsdel, där jag ger förslag på vidare 

forskning som berör mitt valda ämne – barn och flykt. 

 

3. Barn och flykt 

Som det togs upp i inledningen lever idag väldigt många barn ett liv på flykt och så pass 

många har det aldrig tidigare varit. Om man kollar på siffrorna med antalet barn som sökt asyl 

i Sverige under åren 2000 och 2015 var antalet asylsökande barn nästan 14 gånger så många 

under år 2015. Från att ha varit 4830 barn till att vara 70 384 barn (Migrationsverket, 2018). 

När dessa asylsökande barn kommer till Sverige brukar de ofta benämnas som flyktingbarn. I 

boken Att möta flyktningar (2004) förklarar Birgitta Angel och Anders Hjern att begreppet 
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flyktingar blev ett begrepp i Sverige under andra världskriget, då landet fick ta emot ett stort 

antal människor som flydde från ett Europa i krig (Angel och Hjern, 2004, s. 13). Vidare 

förklarar de att begreppen flyktingar och invandrare har kopplingar och liknelser med 

varandra, men att det ena inte behöver vara givet för att det andra ska finnas. Alla flyktingar 

är invandrare, men alla invandrare är däremot inte flyktingar (s. 13). 

Ett barn som är på flykt påverkas på andra sätt än vad en vuxen människa som är på flykt gör. 

Både barn och vuxna kan genomgå den så kallade ”invandrarkrisen” och varje enskild 

individs kris ser olika ut (s. 32). Flertalet forskare har försökt att kartlägga de olika stegen 

som individerna genomgår och under dessa steg är individernas sinnestillstånd olika och kan 

påverka dem på olika sätt. Exempelvis tar Angel och Hjern (s. 34) upp att många barn kan få 

stora koncentrationssvårigheter efter att de har börjat landa i det nya landet och att de kan få 

väldigt svårt att koncentrera sig i skolan när tankarna fylls av det de lämnat bakom sig. De 

förluster som är av mest betydelse hos barnen som tvingas fly är förlusten av de närstående 

och betydelsefulla människorna som funnits runt omkring dem i hemlandet, som exempelvis 

släktingar. Angel och Hjern (s. 31) menar på att många av flyktingbarnen härstammar från 

kulturkretsar där släkten inte bara ses som en social institution utan mer som en social 

trygghet. Djupa band kan på så sätt finnas mellan många släktingar. För de lite äldre barnen är 

förlusten av den sociala identiteten även stor. De vet inte längre sin roll eller plats i 

exempelvis kompiskretsar eller vardagen i skolan (s. 31). 

Just ensamkommande flyktingbarn säger Angel och Hjern (s. 23) är en extremt utsatt grupp 

barn. De har ofta varit med om väldigt jobbiga händelser i hemlandet för att sedan ha behövt 

fly till ett främmande land. Och vare sig om föräldrarna fortfarande lever eller ej så finns det 

en saknad efter dem. När barnen sedan kommer till det nya landet är inte själva asyltiden 

heller en sådan lätt situation för barnen. Oftast är väntetiderna långa och barnen tvingas leva i 

en lång ovisshet. Därefter, när uppehållstillståndet är klart, väntar nya beslut som ska fattas 

kring barnen, som leder till nya utredningar, överväganden, placeringar etcetera (s. 23). 

Den posttraumatiska stress som flyktingbarn som är i skolåldern kan ha kan uppvisas på olika 

sätt. Liksom vuxna besväras skolbarnen av påträngande traumatiska minnen i olika 

situationer, vilket Angel och Hjern (s. 63) förklarar gör att barnen på olika sätt försöker 

”stänga av” de jobbiga tankarna. För omgivningen kan detta upplevas som 

koncentrationssvårigheter och kan få följder som inlärningssvårigheter i skolarbetet. Något 

som har visat sig vara vanligt, och som skiljer sig från barn i de yngre åldrarna, är att 

skolbarnen ofta kan tänka tillbaka på händelser och fantiserar om hur de skulle agera om de 
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hamnade i samma situation igen. Att ett barn exempelvis istället för att fastfruset se på när 

hens förälder dör blir hjälten i situationen, förgör det som bidrog till förälderns död och på så 

sätt räddar förälderns liv (s. 63). 

För de barn som har genomgått någon typ av trauma, finns det olika typer av insatser och 

åtgärder, vilka Atle Dyregrov (2012, s. 107) kategoriserar utifrån arbetsmetoder och 

uttrycksformer under arbetet. Under arbetsmetoder tar Dyregrov (s. 107) bland annat upp att 

förmedling av fakta är en viktig del i bearbetningen. Barn behöver få reda på nya fakta som 

tillkommer om det traumatiska som de har varit med om, vilket kan ske genom att barnen 

exempelvis får se vad som stått om händelsen i nyheterna (s. 107). Vidare är det också viktigt 

att barnen får information om reaktioner som är vanliga hos människor efter trauman, något 

som kan vara väldigt betydelsefullt för att förebygga senare problem hos barnen. Annars finns 

det en risk att barnen känner en stark oro för att de reagerar så starkt som de gör (s. 110). 

Därför är det viktigt att vuxna i barns omgivning har kunskap om hur barn brukar reagera och 

i skolan kan man exempelvis förklara vad barn kan uppleva i sådana situationer. Samtidigt 

måste ett förtydligande göras om att man inte ”måste” reagera på det sättet bara för att det är 

vanligt (s. 110). En annan viktig del i vuxnas arbete med barns bearbetning av traumatiska 

händelser är att man har vetskap om hur man hanterar så kallade ”traumatiska påminnelser”, 

vilka kan uppkomma av olika utlösningsmekanismer. På så sätt kan man berätta för barnen 

hur andra har upplevt dessa påminnelser och det i sig kan hjälpa barnen med att få förståelse 

för och tolerera sina egna reaktioner (s. 111). 

Under uttrycksformer under arbetet tar Dyregrov (s. 122) upp att olika uttrycksmetoder i 

skolan kan hjälpa barn att bearbeta händelserna och uttrycka sina känslor. Bland annat kan 

läsning av litterära texter hjälpa, och Dyregrov (s. 123) menar på att lärare ofta har god 

vetskap om vilka böcker eller texter som borde passa vid en bearbetning av det som barnen 

har erfarit. Arbetet med de litterära texterna kan ske genom att de läses i klassen eller så kan 

barnen få låna hem dem. Genom att läsa sådana böcker ger det inte bara en chans för barnen 

att identifiera sig med karaktärerna utan det skapar också rum för att prata om och diskutera 

kring karaktärerna och händelserna i texten (s. 123).  

Lek är en annan uttryckmetod som Dyregrov (s. 122) tar upp, vilket för oss in på vad Angel 

och Hjern (2004, s. 91) berör om just traumatiserade barn och lek. Om man ser till de barn 

som varit med om våld är det inte ovanligt att de ses leka lekar som utåt sett av vissa kan 

tolkas som symptom på en barnpsykiatrisk störning. Istället för att se dessa lekar som 

varningstecken bör man få förståelse för att leken är ett hjälpmedel och ett sätt för barnen att 
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bearbeta och bemästra det de är med om. Det ger även barnen en frihet att pendla mellan 

fantasi och verklighet, de får leva ut sina känslor och leken i sig är även en lustfylld paus för 

barnen i den annars hårda vardagen (s. 91). 

I vårt land var det länge sedan det var krig, men däremot så har vi vetskap om vad andra 

människor som är i krig runt om i världen är med om. Angel och Hjern (s. 132) tar upp det 

faktum att vi genom tv:n kan se hur barn och vuxna påverkas och lider utav detta, men att vi 

sällan har fått möta dessa drabbade människor i verkligheten. På så sätt får vi inte den 

kunskapen om hur dessa drabbade människor behöver bemötas och inte heller hur de beter 

sig. Om man istället skulle möta verkliga flyktingar, lyssna på deras berättelser och ta till sig 

det de säger så menar Angel och Hjern (s. 133) att det skulle bidra till att man som individ får 

en förändrad världsbild. 

 

4. Teori 
I den här delen kommer jag att först behandla forskningsteorier och metoder som finns inom 

barnboksforskningen. Sedan kommer jag att beröra barnboken som fenomen och den 

uppbyggnad som finns inom den. Därefter beskriver jag vad teman och motiv, karaktärer och 

miljöer har för roller och hur de används inom barnboken, för att sedan gå in på vad forskning 

säger kring hur och varför ämnet flykt gestaltas i barnböcker.  

4.1 Barnboksforskningens teorier och metoder 

Inom barnboksforskningen finns olika teorier och metoder som ger grund för hur man tar sig 

an och behandlar barnböcker. Maria Nikolajeva (2004, s. 35) tar upp fyra olika 

modeller/teorier som utgör de olika inriktningarna i barnlitteraturforskningen; de mimetiska, 

de författarorienterade/expressiva, de läsarorienterade/subjektiva och de 

textcentrerade/objektiva modellerna. De flesta, om inte samtliga, av dessa modeller för litterär 

analys ser till relationerna mellan de fyra studieobjekt som en litteratur innefattar, vilka är 

följande: text, verklighet, författare och läsare. Inom de mimetiska teorierna undersöker man 

relationen som finns mellan texten och verkligheten och ser på litteraturen som en avspegling 

av det verkliga livet. Man intresserar sig även för hur samhället avspeglas i litteraturen, och 

många studier som har undersökt samhällsaspekter i barnlitteratur är just mimetiska säger 

Nikolajeva (s. 35). Exempel på vad som har undersökts i sådana studier är hur invandrare 

skildras i barnböcker. Eftersom detta liknar hur jag har valt att undersöka primärlitteraturen i 

den här uppsatsen går det att säga att uppsatsen har en mimetisk inriktning. Inom de 
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författarorienterade/expressiva modellerna undersöker man relationen mellan texten och 

upphovsmannen, det vill säga författaren, och ser till hur hen väljer att uttrycka sina tankar 

och känslor i texten. Hit hör bland annat de studier som behandlar barnboksförfattares liv och 

verk. Inom de läsarorienterade/subjektiva modellerna undersöker man relationen som finns 

och uppstår mellan texten och dess mottagare. Här ser man även på litterära texter som något 

som inte kan existera om det inte finns en läsare. Till sist har vi de textcentrerade/objektiva 

modellerna, som Nikolajeva (s. 35) nämner är en relativt ny modell. Inom dessa modeller 

fokuserar man endast på texten och ser inte till något bortanför den. Istället undersöker man 

antingen de inre strukturer som finns i texten eller relationerna som finns mellan texterna (s. 

35). 

4.2 Barnboken som fenomen 

Först och främst bör begreppet barnbok förklaras tydligare. Vivi Edström (1980, s.7) förklarar 

att man ofta brukar säga att begreppet står för litteratur riktad till barn upp till 12 år, men 

poängterar att det inte finns någon stark gräns mellan barnböcker och ungdomsböcker. 

Nikolajeva (2004, s. 15) väljer istället att beskriva det som litteratur som är skriven, 

publicerad, marknadsförd och behandlad av experter med barn som sin främsta publik. Vidare 

förklarar hon att barnlitteraturen har vissa liknande estetiska drag som vuxenlitteraturen, till 

exempel genom att den indirekt eller direkt avspeglar vår verklighet (s. 20). Att se på 

barnlitteratur som en egen genre är inte något som Nikolajeva (s. 13) förespråkar, eftersom 

det då gör att man lätt endast ser på barnlitteratur som en fast genre och därmed ignorerar den 

variation och utveckling som finns inom barnlitteraturen. 

I barnböcker är det väldigt vanligt med bilder och beroende på mängden bilder påverkar det 

om de benämns som bilderböcker eller ej. Ulla Rhedin (2001, s. 17) beskriver bilderböcker 

som barnböcker som har som litterärt syfte att genom en kombination av text och bild berätta 

en historia och att bilderna i dessa böcker förekommer minst en gång per uppslag. Beroende 

på hur bilderna är illustrerade kan det även påverka valet av format på barnboken, då sidorna 

utnyttjas på olika sätt vid bildsättningen (s. 146). Exempelvis kan en bok som berör en resa 

eller flykt innehålla många panoramabilder, vilket kan leda till att boken får ett liggande 

format (s. 161). 

Likaväl som det finns i vuxenboken finns det i barnboken olika berättartekniker. Beroende på 

vilken berättarteknik som används får man som läsare läsa om karaktärerna på olika sätt. 

Nikolajeva (2004, s. 147) tar upp de två grundläggande sätten att berätta i barnböcker: att 
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berätta i jagform (även kallat personligt berättande), där en av karaktärerna omnämns som 

”jag” och att berätta i tredjeperson (även kallat opersonligt berättande), där alla karaktärer 

omnämns som ”han” eller ”hon”. Inom det personliga berättandet är jagberättaren antingen 

simultan eller retrospektiv, vilket betyder att berättaren antingen berättar allt eftersom något 

sker eller i efterhand (s. 152). Inom det opersonliga berättandet är berättaren antingen 

allvetande, begränsat allvetande, objektiv eller introspektiv och detta påverkar hur pass 

mycket berättaren vet om karaktärernas tankar och känslor (s. 149). 

Något som många associerar med barnböcker är ”ett lyckligt slut”, vilket till och med vissa 

forskare och läspedagoger anser ska vara ett krav för att vara en bra barnbok (s. 60). Däremot 

har det under den senaste tiden skett en förändring kring detta och många moderna barn- och 

ungdomsböcker har valt att avvika från detta tidigare nästan obligatoriska avslut (s. 60). När 

berättelserna avviker från det lyckliga slutet, som blir själva avrundningen på allt, kan de 

istället få ett mer öppet slut. Det gör att läsaren får möjlighet till att själv bestämma vad som 

ska hända med karaktären härnäst, menar Nikolajeva (s. 61). Samtidigt belyser hon också det 

faktum att begreppet ”ett lyckligt slut” är kulturbetingat och exempelvis i de västerländska 

berättelserna för barn från 1800-talet kunde ett lyckligt slut vara när huvudpersonen dog. Då 

kunde personen återförenas med Gud, som exempelvis en belöning för sitt lidande på jorden 

(s. 61). På så sätt kan vi aldrig riktigt fastställa vad ett lyckligt slut innefattar, utan det är 

istället ett relativt begrepp (s. 62). 

Ett tragiskt händelseförlopp, med ständiga nederlag, är något som däremot är ovanligt i 

barnböcker, nämner Nikolajeva (2004). Istället följs de nederlag som karaktären blir utsatt för 

oftast av framgångar (s. 52). I de böcker där det inte sker några framgångar räddas karaktären 

av dennes ofta låga ålder, och ger läsare återigen chans att föreställa sig vad som händer med 

karaktären härnäst. Exempelvis gör den låga åldern att karaktären fortfarande kan tänkas 

återhämta sig från traumatiska händelser eller förluster, eller återställa sina sociala relationer 

igen, säger Nikolajeva (s. 52). På så sätt är alltså huvudpersoner i barnböcker sällan 

framställda som ”definitiva förlorare”, som aldrig får erfara positiva utfall (s. 52). 

4.2.1 Motiv i barnboken 

Ett motiv i en berättelse beskriver Nikolajeva (s. 66) är ett återkommande mönster i 

berättelsen. Exempel på sådana mönster, som kallas för litterära motiv, kan vara vänskap, 

strid, kärlek eller resa (s. 66). Just resan är ett vanligt mönster i barnlitteraturen och finns i 

överflöd, redan i bilderböcker riktade till yngre barn (s. 67). I en berättelse finns det ofta flera 

motiv; ett huvudmotiv och bimotiv. Huvudmotivet kan även kallas som berättelsens tema, 
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som Nikolajeva exemplifierar genom att nämna temat i Pippi Långstrump (Astrid Lindgren, 

1945), vilket kan definieras som barnets rätt att vara barn menar hon på (s. 66). Bimotiven kan 

beskrivas som sidomotiv eller sekundära motiv, och kan alltså finnas med i handlingen men 

inte utgöra det centrala temat i berättelsen. Återigen kan exemplet Pippi Långstrump 

användas, då huvudmotivet är bestämt, men att varje kapitel i boken kretsar kring egna motiv, 

alltså bimotiv (s. 66). 

Motiv som finns i moderna samhällsrealistiska barn- och ungdomsböcker kan ibland kallas 

för problem och böckerna i sig benämns då som problemorienterade. I den här typen av bok 

kan problemen handla om exempelvis kulturell minoritet, våld och krig (s. 69). Samtliga 

barnböcker som kommer att analyseras i den här uppsatsen är alltså problemorienterade, 

eftersom de båda har motiv som berör flykt genom krig. 

4.2.2 Karaktärer i barnboken 

När man ska börja analysera de litterära karaktärerna i en barnbok behöver man först och 

främst redogöra hur man ska se på deras roll och status, nämner Nikolajeva (s. 85). Inom 

litteraturteorin har man pendlat mellan två extrema svar, som har beskrivits som bland annat 

mimetiska gentemot semiotiska (tidigare nämnda under 4.1). Inom den mimetiska synen ser 

man på karaktärerna på samma sätt som man ser på litteraturen i sig; att de är en avspegling 

av verkligheten och man betraktar karaktärerna som mänskliga individer med psykologiskt 

trovärdiga egenskaper. Genom att karaktärerna är mimetiska tillåts läsaren att gå utanför 

texten och tolka dem utifrån hens tidigare erfarenheter, menar Nikolajeva (s. 87). Exempelvis 

kan läsaren tolka och förklara karaktärernas beteenden med deras kön, kultur, etniska 

bakgrund eller uppväxt. Inom den semiotiska synen ser man istället på karaktärerna, precis 

som alla andra komponenter i en text, som enbart språkliga tecken och betraktar dem som 

textenheter med vissa funktioner till texten. Karaktärerna har därmed inga direkta kopplingar 

till verkligheten (s. 86). 

Dessa två synsätt på karaktärer som jag nu tagit upp är som sagt två olika och extrema synsätt, 

som man kan tänka sig ligga på varsin ände av en linje. Nikolajeva (s. 88) poängterar att ett 

rimligt förhållningssätt är att befinna sig någonstans i mitten av dem, men att var man 

befinner sig i relation mellan dem även beror på ens allmänna uppfattning om litteratur som 

mimetisk eller icke-mimetisk/semiotisk (s. 88). Eftersom den här uppsatsen har en mer 

mimetisk inriktning så är mitt synsätt på karaktärerna i primärlitteraturen mer lagt åt det 

mimetiska hållet.  
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Vad man däremot förväntar sig inom barnlitteratur, och som inte verkar skilja mellan de två 

ovan nämnda synsätten, är att de unga karaktärerna i barnlitteratur beter sig i linje med det vi 

vet om bland annat barns kognitiva och känslomässiga utveckling. Det har lett till att vissa 

barnboksförfattares unga karaktärer har kritiserats och anklagats för att inte ha tänkt eller 

betett sig som ett riktigt barn i deras föregivna ålder skulle ha gjort (s. 87). Men trots det kan 

man inte ha som förväntan att karaktärerna i en bok ska bete sig på ett sätt som stämmer 

överens med våra psykologiska mönster, eftersom de helt enkelt inte behöver bete sig logiskt, 

förklarar Nikolajeva (s. 87). Därför bör man även undvika att försöka analysera varför 

karaktärerna handlar som de gör, som om de vore riktiga människor. Att exempelvis resonera 

kring ”hen gör så därför att hen vill…” har alltså ingen mening förklarar Nikolajeva (s. 88), 

eftersom litterära karaktärer inte har en egen vilja.  

4.2.3 Miljöer i barnboken 

Först och främst bör begreppet miljö förklaras mer, för att ge en tydligare bild av vad det 

innefattar. Nikolajeva (s. 70) förklarar att det svenska begreppet ”miljö” lätt kan tolkas till att 

endast beröra platsen i en berättelse, medan i det engelska begreppet ”setting” går det lättare 

att förstå att det både inkluderar plats och tid. Därför definierar hon det svenska begreppet 

som miljö genom både plats och tid, vilket även jag kommer att göra.  

En handlings plats och tid är väldigt viktiga komponenter i en historia, dock menar Nikolajeva 

att de samtidigt kan vara mer eller mindre betydelsefulla för berättelsen i sig. För en del 

genrer krävs det väldigt specifika miljöer, medan de för andra inte har samma vikt (s. 71). 

Vad som däremot är av vikt är att miljön beskrivs korrekt, då den bland annat har ett 

pedagogiskt syfte. De detaljer som uppmålas kan exempelvis innehålla kunskaper om platser 

och historiska skeden som den unga läsaren inte har erfarenheter kring, förklarar Nikolajeva 

(s. 78). Utöver att fungera som pedagogiska eller didaktiska kan miljöerna även hjälpa till 

med att belysa konflikten som sker i berättelsen, som exempelvis när karaktärer förflyttas från 

de omgivningar de är vana vid. Både i realistiska skildringar och i fantasy sker detta (s. 78). 

4.2.4 Flykt i barnboken 

Lena Kåreland (i Opsis Barnkultur, 2015:3, s. 5) belyser i sin artikel att flykt är ett vanligt 

fenomen i barnböcker, både i bilderboksform och i böcker riktade till något äldre barn, och 

finns som motiv i åtskilliga barnböcker både från förr och nu. Flykten som barnen gör i 

böckerna är från krig och oroligheter eller från barnhem eller dåliga hemmaförhållanden 

(Kåreland, s. 5). Just den typ av flykt som är från krig och oroligheter är, som tidigare nämnts, 

vad min primärlitteratur i den här uppsatsen behandlar. Däremot påpekar Kåreland (s. 8) att 
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flykten eller vandringen som sker i barnlitteratur inte alltid behöver vara en flykt bort från 

något, utan istället att karaktärerna ger sig av i sökandet efter något, till exempel efter sig 

själv. Flykten kan även vara mer outskriven och istället för att försöka hitta sig själv försöker 

karaktärerna fly från vilka de är. Kåreland (s. 11) menar att det går att hävda att när en flicka 

klär ut sig till pojke i en berättelse gör hon det för att fly från ett kön som inte låter henne leva 

ett fullvärdigt liv. 

Åsa Warnqvist (2016) tar i sin artikel upp att vissa författare väljer att fokusera på delar av 

själva flykten från hemlandet till det nya, trygga landet och att det i vissa barnböcker inte sker 

så mycket problematisering kring den traumatiska resan som oftast görs för att komma till 

tryggheten (Warnqvist, s. 57). Istället utmålas berättelserna som ganska oproblematiska, 

exempelvis genom att föräldrarna får jobb ganska omgående i det nya landet, de lär sig det 

nya språket snabbt och att familjerna får nya vänner. Warnqvist (s. 57) menar då på att den 

typen av böcker inte visar några indikationer i varken text eller bild på att de flyende 

familjerna saknar sitt hem, sin släkt eller sina vänner och att själva flyktsituationen på så sätt 

romantiseras. Vidare poängterar hon att det finns väldigt få barnböcker som tar upp den 

verklighet som flyktingar möter, genom exempelvis långvarigt boende på flyktingläger, 

språksvårigheter, arbetslöshet och främlingsfientlighet. En faktor till denna romantisering, 

som Warnqvist (s. 57) har undersökt, kan vara att en del författare inte själva har genomgått 

det de skriver om i sina böcker utan istället bara tagit inspiration från riktiga 

flyktingupplevelser. På så sätt blir inte heller det nya, okända landet främmande, eftersom det 

inte är okänt för författarna.  

Genom att människor har varit på flykt i alla tider, har det även speglats i barnlitteraturen, 

men på olika sätt över tid menar Kåreland (2015, s. 6). Flyktmotivet är alltså ett relativt 

väletablerat motiv, som har valts att behandlas på olika sätt av författare genom åren (s. 6). 

Flyktmotivet har även en nära koppling till andra motiv som är vanliga i barnlitteraturen, 

såsom vandringen, resan och rymningen. Själva rörelsen som sker i barnböcker där barn är på 

flykt, på vandring eller på rymmen kallar Kåreland (s. 9) för ”berättelsens motor”, då de 

föränderliga miljöerna och mötet med olika karaktärer skapar en spänning. Oftast utspelar sig 

berättelserna genom uppbrott och hemkomst; och däremellan följer man karaktären under en 

vandring eller flykt, för att sedan i de flesta fall återvända hemåt. I de fall då barnen istället 

rymmer ifrån något, för att aldrig återvända, finner de istället oftast ett nytt hem (s. 9). När 

flykt skildras genom flykt från krig är det ofta kopplat med farofyllda vandringar eller resor 

som karaktärerna måste genomgå (s. 9). De så kallade vandrande barnen i barnlitteratur är 
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ofta speciellt utsatta överlag, vilket Edström (1980, s. 29) förklarar kan vara en förutsättning 

för att göra handlingen extra spännande. Inte minst i sagovärlden skapar de fysiska 

ansträngningarna och hindren en väldig spänning, menar hon på.  

Kåreland (2015, s. 11) poängterar det faktum att genom att barnlitteratur ofta ligger nära och 

följer det som sker i verkligheten kommer motivet flykt att fortsätta vara med i framtida 

barnböcker. Detta grundar hon på att det finns så mycket som går att hämta ur de hemskheter 

som sker runt om i världen; människor som behandlas oanständigt och barn som försvinner 

under hopplösa vandringar eller som aldrig når sitt mål (s. 11). 

När jag undersökte om det fanns tidigare forskning kring hur flykt gestaltas i barnböcker 

upptäckte jag att det verkar vara ett ganska outforskat område. Utav de som jag fann var 

samtliga utgivna efter år 2016. Linda Pfister (2016) gör i sitt examensarbete en multimodal 

textanalysanalys kring hur tre barnböcker porträtterar barn som genomgår flykt. Hon tar även 

särskild hänsyn till föräldrarnas roll och vilken inverkan de har. I Sofie Magnussons (2017) 

självständiga arbete görs det istället en komparativ studie kring hur två bilderböcker berör 

ämnet flykt samt hur de kan användas i undervisningen.  

 

5. Metod 

I det här avsnittet redovisar jag hur jag har gått tillväga när jag har analyserat min valda 

primärlitteratur. Då analysen innefattar en analys av både text och bild har jag utgått ifrån vad 

tre forskare tar upp om dessa två beståndsdelar i barnlitteratur, för att kunna besvara mina 

forskningsfrågor. Samtliga av Edström (1980), Nikolajeva (2004) och Rhedin (2001) berör i 

olika grad text och bild i barnböcker och relationen mellan dem. Även Warnqvist (2016) berör 

detta, men med mer specifik fokus på hur flykten gestaltas i barnböcker. När jag analyserade 

texten har jag undersökt vad dess innehåll förmedlar och på vilket sätt författaren har valt att 

göra det på. När jag analyserade bilderna såg jag mer till vilken roll bilderna och 

bildsättningen har i böckerna och om bilderna är tolkningsbara, har en dold innebörd eller vill 

förmedla något. Samtidigt har jag även undersökt relationen mellan text och bild som finns i 

analysobjekten.  

Eftersom de valda analysobjekten skiljer sig ganska mycket i uppbyggnad och utformning, då 

ena boken har stora och uppmålande bilder med liten mängd text och den andra har det 

motsatta – färre bilder och mycket text, så kommer mina angreppssätt att se lite olika ut.  
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Det första jag gjorde var att undersöka böckernas yttre, genom att se till utformningen av 

bland annat de främre och bakre pärmbilderna. Rhedin (2001, s. 147) tar upp att en boks 

utformning förmedlar generellt olika ”första intryck” till läsaren. Vidare förklara hon att 

genom att böcker tillåts att vridas och vändas på, att bläddras i och undersökas direkt i handen 

bör man räkna in den bakre pärmbilden vid en analys av en boks yttre (s. 147).  

Eftersom jag främst vill se hur flyktingsituationen, karaktärernas tankar och känslor och 

samhället beskrivs och gestaltas i primärlitteraturen, har jag i min analys främst utgått ifrån de 

tre delarna. Utifrån den tidigare forskning som omnämnts under teoriavsnittet och som berör 

karaktärer och miljöer i barnböcker, kommer den att vara en grund för min analys. Under min 

analys av miljöerna i böckerna kommer då både flyktingsituationen och beskrivningarna av 

samhället i sig att beröras, eftersom de båda inkluderas i begreppet miljö.  

 

6. Analys 

I analysavsnittet kommer jag att redovisa resultatet som framkommit under min analys av 

primärlitteraturen. Först kommer en presentation ske av det första analysobjektet samt dess 

författare och illustratör och följs därefter av en genomgående analys av boken. På samma sätt 

presenteras och analyseras sedan det andra analysobjektet.  

6.1 Tänk dig att fly 

Tänk dig att fly handlar om en flicka som på grund av krig behöver lämna allt och fly till ett 

okänt land. Genom boken får läsare följa hela flickans flykt, från det att hon tvingas lämna sitt 

land, genom resan hon gör fram till då flickan börjar känna att det nya landet är hennes hem. 

Boken är skriven på ett sätt som får läsare att börja tänka sig det som känns som en 

omöjlighet; att tänka sig att det är krig där man lever. På bokförlagets (Nypon Förlag) 

hemsida beskrivs boken passa väl till ett arbete med i skolan och att dess berättelse kan bjuda 

in de unga läsarna till samtal kring flykt och just känslan att behöva lämna allt.  

Författaren till boken, Pimm van Hest, är 42 år och enligt Nypon förlag en av Hollands mest 

uppmärksammade författare. Han slog igenom år 2007 med boken Rosita som handlade om 

hans adoptivdotter, vilken kom att bli en stor framgång och bli såld i ett 20-tal länder. 

Sammanlagt har van Hest gett ut 17 barnböcker efter sitt genombrott, där många av dem berör 

olika ämnen som är viktiga för barn att möta i böcker och som van Hest i vissa fall har tyckt 

behövts på marknaden. Exempelvis beskrivs det att han skrev Rosita eftersom han ansåg att 

det inte fanns barnböcker som behandlade adoption där ett barn spelade huvudrollen. Tänk dig 
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att fly, som är den enda av van Hests böcker som översatts till svenska, beskrivs som en 

”poetisk barnbok om flyktingkrisen” (Wikipedia, 2018). 

Bokens illustratör, Aron Dijkstra, är även han nederländsk och beskrivs av Nypon Förlag som 

en redan etablerad illustratör, trots sin ålder på 25 år. År 2015 tog han examen i ”Illustration”, 

som han läste på Willem de Kooning Academy i Rotterdam och har sedan dessa utgivit 

böcker som han både har skrivit och illustrerat. Dijkstras teknik när han illustrerar beskrivs 

som färgstark och dynamisk i sitt perspektiv och han föredrar att använda sig av bläck, pennor 

och vattenfärger och inte datorer i sitt arbete.  

 

I min analys av den här boken kommer jag att analysera uppslag för uppslag, eftersom det är 

en bok med väldigt många och tolkningsbara bilder som jag anser har en stor roll i boken. 

Genom det tillvägagångssättet följer jag handlingen kronologiskt och därmed kan eventuella 

skillnader eller förändringar i hur illustratören väljer att skildra flykten på uppmärksammas, 

utifrån i vilket skede i flykten barnet befinner sig. I Tänk dig att fly är texterna väldigt korta 

och mängden text varierar mellan uppslagen. Ibland är meningsbyggnaden inte korrekt och 

själva utformandet av texten gör att jag tänker att det är ett barn (troligen flickan) som tänker 

och säger det som står skrivet. I vissa stunder känns även texten snudd på poetisk, på grund av 

medvetna radbrytningar och den innefattar även upprepningar. Texten är utformad till en 

direkt mottagare, eftersom den genomgående pratar om ”du”, ”dig” och ”ditt/dina” och har en 

typ av opersonligt berättande, eftersom den inte är skriven i jagform. 

Boken är utgiven i ett format i modellen stående A4, vilket Rhedin (2001, s. 147) tar upp är en 

av de vanligaste utformningarna av barnböcker som kan kategoriseras som bilderböcker. Som 

Nikolajeva (2004, s. 242) tar upp är titeln på en bok en viktig del av bokens helhet och 

påverkar många barns val av bok att vilja läsa. En titel som i det här fallet, Tänk dig att fly, 

gör att man som läsare får en ganska bra föreställning om vad boken kommer att handla om. 

En handlingsorienterad titel som denna kan även omedelbart visa en boks innehåll och 

budskap (s. 244). 

Den främre och bakre pärmbilden utgör tillsammans en så kallad sammanhängande bild 

(Rhedin, 2001, s. 149) av flickan som boken handlar om, när hon sitter vid en husvägg full av 

skotthål med en nalle i sin famn. På väggen runt omkring henne är en fågelbur uppmålad, 

vilken jag tolkar står för att flickan befinner sig i någon form av fångenskap. På väggarna är 

även siluetter av fåglar målade, några ljusblå och några röda. Att undersöka en boks omslag 
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och informationen den besitter menar Rhedin (s. 152) är viktigt eftersom det där kan finnas en 

genomgripande tematisk kommentar till bokens handling. Vidare kan även omslaget ha en 

mer teknisk och strukturell mening och spegla berättelsens grundkonflikt (s. 154), vilket jag 

anser är det som sker genom bland annat den symboliska fågelburen. 

När vi öppnar boken hamnar vi på det så kallade försättsblad (s. 148). Likaväl som den främre 

och bakre pärmbilden kan ha samma funktion och en sammanhängande bild kan även 

försättsbladet och eftersättsbladet (längst bak i boken) tillsammans förmedla den tematik som 

finns i boken (s. 148). Med det i åtanke valde jag att studera eftersättsbladet samtidigt som 

försättsbladet. På försättsbladet är en kolsvart korp uppmålad, sittandes aningen framåtkurad 

på en typ av mast. Korpens kolsvarta blick ser ut att titta rakt på en. Färgerna i bakgrunden ser 

”eldlika” ut och ser ut att formeras som stigande rök. På eftersättsbladet ser vi istället en vit 

liten duva, som jag har tolkat som en fredsduva, sittandes på en lina fylld med färgglada 

vimplar. Himlen är blå och uppslaget i sig förmedlar en helt annan känsla än vad 

försättsbladet gjorde. En känsla av värme och glädje. Detta gör att jag får en förhoppning om 

att det kommer att gå bra för flickan, samtidigt så skulle den vita duvan istället kunna tolkas 

som att stå för döden, vilket skulle ge boken en helt annan handling. På eftersättsbladet står 

det även några rader citerat av Dr. F.M. Wibaut, som beskriver hur alla vi människor tillhör 

samma land och folkslag.  

Det finns bara ett land: jorden 

Det finns bara ett folk: människorna 

Det finns bara en tro: kärleken (van Hest, 2018) 

Tänk dig att fly består av 13 uppslag, där samtliga är helsidiga uppslag och består alltså av en 

enda stor bild på varje uppslag. Ofta när en berättelse bygger på rese- eller vandringsmotiv, 

vilket den här boken gör, utnyttjas hela längdformatet i boken för att skapa panoramabilder 

(Rhedin, 2001, s. 161). Formatet på en bok behöver alltså inte vara bredare eller liggandes för 

att de panoramabilderna ska finnas, utan istället kan hela uppslag utnyttjas för att iscensätta 

dessa motiv, vilket man just har valt att göra i den här boken. 

På första uppslaget (s. 2–3) ser vi flickan med en krita i ena handen och sin nalle i andra stå 

och måla på en sönderskjuten vägg. På väggen målar hon en röd fågelsiluett, men inte samma 

som de som finns uppmålade på den bakre pärmbilden utan istället ser den här mer ut att vara 

en duva med utbredda vingar. Färgen i duvan är även vittonad, vilket gör att jag funderar på 

om det är en vit fredsduva som hon målar på väggen. På hela uppslaget finns det endast en 
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mening. En mening som trots sin korta utformning ändå gör att jag som läsare direkt ställer in 

mig på vad berättaren vill att jag ska göra och tankarna inom mig börjar att spinna. Meningen 

lyder:  

Tänk dig att det är krig. (van Hest, 2018, s. 3) 

På nästa uppslag (s. 4–5) ser vi flickan springa ifrån väggen och på en mur med taggtråd, som 

är uppmålad på den högra sidan av uppslaget, sitter en flock korpar och kollar på henne. 

Himlen i bakgrunden är återigen eldlik med vad som ser ut som stigande rök. Något som 

däremot har tillkommit och som bryter mot det mörka och hemska är den lilla vita 

fredsduvan, som sitter längst trottoarkanten på vänstra sidan av uppslaget. På det här 

uppslaget finns det några fler meningar där berättaren målar upp en väldigt hård och ofiltrerad 

bild för läsaren. Dessa är skrivna på den vänstra sidan av uppslaget och citeras nedan: 

Ditt land bombas och allt förstörs. Din by, din stad blir platt.  

Allt bombas sönder, till och med din gata. Ingen klarar sig oskadd. 

Du är ledsen, du är rädd och du är arg. (van Hest, 2018, s. 4) 

Vad jag menar med ofiltrerad är att författaren inte väljer att försköna den verklighet många 

människor är med om, utan istället tolkar jag det som att han vill att läsaren ska få en 

verklighetstrogen bild av vad som sker. På så sätt tillhör han inte heller de författare som 

väljer att behandla motivet flykt i barnböcker som ganska oproblematiskt, vilket jag tidigare 

tog upp genom Warnqvist (2016) under avsnitt 4.2.4. 

På nästa uppslag (s. 6–7) står flickan i en gränd omringad av hus med igenspikade fönster och 

som ser ut att rasera. Hon ser ut att krama sin nalle hårt samtidigt som hon kollar uppåt, mot 

en jättelik korp som stirrar på henne. Eftersom jag tolkar de återkommande korparna som ett 

tecken för hotet som flickan lever med, tolkar jag denna överdrivet stora korp som att den står 

för att hotet har tilltagit. Storleksförskjutningar som dessa förklarar Warnqvist (s. 58) kan 

användas för att tala till läsarens känsloupplevelser. På det här uppslaget beskriver texten 

återigen hur ditt hem förstörs bit för bit, för att plötsligt inte finnas mer.  

När vi vänder blad kommer vi till nästa uppslag (s. 8–9) där man ser flickan gå på lina i höger 

riktning på någon form av kabel, som hänger högt upp i luften bland taknockarna. Under 

henne sitter återigen ett antal svarta korpar och tittar på henne, men till höger där linan tar slut 

sitter istället den vita fredsduvan och ser ut att titta på henne på ett sätt som att den inväntar 

henne. Att fredsduvan är placerad dit flickan är på väg ser jag som att den symboliserar att 

flickan är på väg mot en trygghet. På det här uppslaget finns det text på båda sidorna och här 
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får jag en känsla av att berättaren delar med sig av den frustration som trots rädsla kan finnas 

inom en i sådana här situationer.  

Du längtar efter ett liv, ett år, eller en vecka utan rädsla. 

Eller bara en dag, när du: 

inte måste gömma dig 

inte måste hålla andan 

inte måste stanna inne. 

Inget ”Tyst!”. 

Ha! Kommer aldrig att hända. (van Hest, 2018, s. 8–9) 

Vid nästa uppslag (s. 10–11) sker ett kontrasterande mellan de två sidorna. Texten beskriver 

berättarens längtan till den tid då hen kunde gå i skolan, träffa sina kompisar och få ha roligt. 

Det som tidigare var så vanligt. Tillsammans utgör sidorna ett fågelperspektiv av det klassrum 

som flickan brukade befinna sig i, men den högra sidan visualiserar hennes tillbakablick 

medan den vänstra sidan beskriver hur det egentligen ser ut. På den vänstra sidan ser vi hur 

flicka står i dörröppningen till klassrummet. Rummet är mörkt och övergivet, möblerna är 

omkullvälta och väggarna har skotthål i sig. Överallt runt omkring henne sitter det svarta 

korpar, men också den lilla vita fredsduvan. Flickan och duvan tittar bort mot den högra sidan 

av uppslaget, där klassrummet är fyllt med liv och rörelse. Klasskompisar som pratar och 

räknar vid sina bänkar, en lärare vid katedern och väggar som är hela och ljust målade.  

På sidorna därefter (s. 12–13) ser vi flickan ovanifrån hoppa hopprep med sina vänner på en 

gata. Till höger om henne ligger nallen och bredvid den står den vita fredsduvan. På det här 

uppslaget finns det inga svarta korpar närvarande, däremot är det jättelika fågelskuggor som 

sveper in över barnen. Färgerna på bilden är varma, utom de mörka skuggorna ovanifrån. Vid 

en noggrannare analys av bilden går det att se att dessa fågelskuggor succesivt, från vänster 

till höger, förändras till skuggor av flygplan istället. Texten på det här uppslaget tycker jag 

återigen skildrar en viss frustration hos berättaren – att inte tvingas vara så tyst hela tiden utan 

att få leka, låta och vara som barn ska vara. 

Tänk dig…WHAAAAA! 

Att få sjunga högt och leka ute på gatan. 

Spela fotboll och jaga varandra. 

Att få hoppa hopprep: 

”Fru Klack, fru klack 

åt nagellack 
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så att hon sprack 

så kom en bombattack.” 

(van Hest, 2018, s. 12-13) 

Den sista raden i ramsan tolkar jag som ett tillägg av författaren för att visa att bombattacker 

är närvarande fenomen i flickans värld.  

På nästa uppslag (s. 14–15) ser vi hur flicka helt ensam står och håller sig för öronen. Det 

blåser starkt i hennes hår, som skulle kunna tolkas som en tryckvåg från en bomb, och 

hopprepet dimper ner i marken. I luften faller det fullt med svarta fjädrar runt omkring henne. 

Dessa fjädrar tolkar jag som att de står för aska och splitter efter den troliga bombattacken. 

Bakgrunden är till skillnad från det tidigare hotfullt mörka och gråa sidorna väldigt ljus. Att 

växla mellan färger på ett sådant här sätt kan vara ett sätt att förklara och bearbeta upplevelser 

av krig och flykt. En ljus och avskalad bild kan exempelvis stå för tystnad eller enslighet 

(Warnqvist, 2016, s. 59–60). Texten på uppslaget är placerat på den vänstra sidan och 

innefattar en del medvetna radbyten, vilka jag kommer att följa vid citerandet.  

Vi måste iväg, 

vi måste fly. 

Annars klarar vi oss inte. 

Så… 

Hitåt, 

bort 

och iväg. 

Men vart ska vi? 

Och hur? 

Vilka följer med? 

När? 

För hur länge? 

Du får inte säga hejdå 

till kompisarna. 

”Mamma, jag är rädd!” 

”Pappa, jag är rädd!” 

(van Hest, 2018, s. 14) 

I det här stycket tycker jag att författaren har lyckats skildra den inre kaos och snarlika panik 

som jag endast kan tänka mig uppstår när man helt plötsligt måste fly därifrån och lämna allt. 
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Det känns i texten som att frågorna som ställs skulle kunna vara riktade till barnets mamma 

och pappa och att barnet inte kan greppa situationen och vad det innebär att de måste ge sig 

av. Under det här uppslaget är det även första gången som själva rädslan uppmärksammas i 

texten, tidigare har den mer varit tolkningsbar utifrån bilderna. 

När vi sedan vänder blad ser vi på nästa uppslag (s. 16–17) hur flickan nu befinner sig mitt ute 

på öppet hav, helt ensam i vad som ser ut som en liten gummibåt. Att flickan befinner sig på 

havet kan förutom att visa den resa hon gör även stå för att havet gestaltar det krig och hot 

som flickan genomgår och hennes oro att vara på flykt. Hav är nämligen ett vanligt sätt att 

mildra traumatiska upplevelser av krig som gestaltas i barnböcker (Warnqvist, 2016, s. 58). 

Det enda flickan har med sig är hennes nalle, som hon kramar hårt, hårt i sin famn. I texten 

beskrivs det hur flickan måste lämna allt, men att hon tar med sig nallen som stöd. Att flickan 

reser ensam på en liten gummibåt mitt på öppet hav, med endast en nalle som tillhörighet, 

tänker jag förmedlar den ensamhet som flickan känner.  

Färgerna på bilden är mörka, både havet och himlen. Däremot finns det långt bort på himlen 

till höger ett varmt, dovt ljus. Det ljuset skulle kunna tolkas som att det är dit hon är på väg. 

På väg mot ljuset och bort från det mörka och hemska.  

På nästkommande uppslag (s. 18–19) finns det ingen text. Bilden är målad ovanifrån och 

återigen sker det en kontrastering mellan de olika sidorna. Den vänstra sidan är ljus och varm, 

medan den högra har ett enda mörker. De två delarna av illustrationen bryts av genom en 

väldig järnport med galler omkring sig. På den högra sidan ser vi hur flickan i sin gummibåt 

åker igenom porten, i vänster färdriktning mot ljuset, och lämnar bakom sig det mörka havet. 

Vid gallret ser vi hur de svarta korparna har flockats och ser ut att försöka vilja ta sig igenom 

gallret, utan att lyckas. Istället stannar de på den sidan som flickan nu lämnar. Att korparna 

inte kan ta sig igenom gallret tänker jag står för att kriget och oroligheterna inte längre kan nå 

henne. Till vänster i bild ser vi som sagt ett tydligt ljus. Havet och himlen som hon färdas mot 

är ljusblått och ovanför henne ser vi den återkommande vita fredsduvan, som ser ut att titta 

ner på henne från himlen. Den färdas i samma riktning som hon gör.  

Efter bladvändningen går det på nästa uppslag (s. 20–21) att se att flickan har anlänt till det 

nya landet. Hon befinner sig i en hamn med fina hus uppradade längs vattenkanten och på 

taken syns likadana färgglada vimplar som jag beskrivit är illustrerade på eftersättsbladet. I 

bakgrunden syns en staty som ser ut som en jättelik vit duva och är placerad i anslutning till 

öppningen av hamnen. Statyn är placerad så som att den ser ut att välkomna de som anländer 
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till hamnen, vilket skulle kunna stå för att den välkomnar de nya till den trygghet och fred 

som finns här. Runt omkring flickan har människor samlats för att hjälpa henne upp ur vattnet 

och en pojke ses räcka henne en jacka. 

På uppslaget beskrivs det i texten att vissa människor tar emot henne med öppna armar och 

säger att det är roligt att hon är här, men att det också finns människor som ger henne arga 

blickar och säger att de inte vill ha henne här. Dessa personer är illustrerade till höger på 

uppslaget och håller samtliga en tidning i sin hand som vissa läser ur och andra tittar upp ifrån 

för att ge flickan en ond blick. I tidningarna kan man se bilder av svarta korpar, vilka kan ses 

stå för de oroligheter och hot som finns runt om i världen och som människorna kan läsa om. 

På väggen bakom de ”elaka” människorna kan man se hur deras skuggor har formerats som 

siluetter av korpar. Att det i texten tas upp att vissa av invånarna inte välkomnar flickan och 

säger att de inte vill ha henne här är ett tydligt exempel på den främlingsfientlighet som 

flyktingar tyvärr får möta av vissa människor. Att van Hest (2018) väljer att beröra det i sin 

text är ganska ovanligt inom barnlitteratur, då främlingsfientlighet inte är något som ofta 

behandlas (Warnqvist, 2016, s. 57). 

Nästa uppslag (s. 22–23) är fyllt av varma färger och båda sidorna illustrerar hur flickan 

tillsammans med tre barn ritar med kritor på en vägg. De målar färgglada blommor som 

sträcker sig mot himlen, en stor sol och några moln. Vad som är intressant är att varje barn 

ritar en blomma som är olika hög; en flicka till vänster om huvudkaraktären får stå på tå för 

att kunna måla bladen på sin blomma och en pojke till höger i bild måste använda sig av en 

hög stege för att nå upp till blombladen. Huvudkaraktärens blomma är betydligt mindre, hon 

får sitta på golvet för att måla den och den ser mer ut som en blomsterknopp som är på väg att 

blomma ut. Bredvid henne på golvet sitter en pojke och hjälper henne med bilden. Bakom 

flickan sitter också den vita fredsduvan och tittar på henne där hon sitter och ritar. 

Barnens olika höga och utvecklade blommor kan ses stå för barnen och deras inre utveckling. 

Huvudkaraktärens blomma kan då tänkas stå för flickans utveckling i det nya landet. Från att 

endast ha varit ett frö som såtts den dagen hon välkomnades i hamnen, till att sakta börja växa 

och blomma upp. Hennes inre utveckling som sker i landet beskrivs också i texten. 

Sakta och försiktigt börjar du vänja dig. 

Du lär dig det nya språket. 

Du lär känna landet och de nya människorna. 

Sakta blir de nya kompisar. (van Hest, 2018, s. 23) 
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På nästa uppslag (s. 24–25) kan vi se hur flicka ligger och sover i sin säng, med nallen i sin 

famn. Hennes sovrumsfönster är öppet, så de vita gardinerna fladdrar i vinden samtidigt som 

solen tittar in. Himlen utanför ser varm ut, som en soluppgång, och på fönsterbrädan sitter den 

vita duvan. I texten beskrivs det hur flickans rädsla sakta försvinner och att solen även skiner i 

det nya landet. Att solen beskrivs på det sättet kan ses stå för att det finns ett ljus och ett hopp 

för flickan även i det nya landet, och att framtiden på så sätt är ljus för henne.  

När vi sedan vänder blad är vi framme vid bokens sista uppslag (s. 26–27). På uppslaget syns 

stadens taknockar och himlen har samma varma färg som på föregående uppslag. Överallt 

syns vita duvor sittandes på taken eller flygandes i himlen, vilket är första gången som fler än 

en duva är synlig. Den ökade mängden duvor ser jag står för den fred som finns i det nya 

landet. På båda sidorna finns det text, som ger ett avslut på bokens handling och budskap. 

Det är samma sol 

och samma himmel 

som över staden du lämnade. 

Aldrig mer, 

aldrig mer, 

aldrig mer. 

Aldrig mer ska du vara på flykt. 

Tänk dig det. (van Hest, 2018, s. 26–27) 

Hur van Hest (2018) beskriver att det är samma sol och samma himmel i det nya landet som i 

det gamla tycker jag fint förmedlar hur man trots att man har behövt lämna allt ändå alltid har 

kvar en bit av hemlandet. För solen som sken och gav värme där är samma sol som skiner här 

och himlen som man tittade upp på där är samma himmel som här.  

 

Genomgående i Tänk dig att fly (2018) tycker jag att van Hest tillsammans med Dijkstra har 

lyckats med att gestalta den flykt, de rädslor och känslor som ett barn kan besitta när hen 

tvingas fly från sitt land. Texten i sig tar som sagt inte upp så mycket plats i boken, men trots 

det är den väldigt stark och lyckas med att få läsaren att sätta sig in i ett sinnestillstånd – att 

föreställa sig att man måste fly och göra den resa som flickan i boken gör. Författaren vill 

alltså att läsaren ska sätta sig in i en händelse, en flykt, och berättar genom bokens gång vad 

läsaren får vara med om. Genom att van Hest (2018, s. 27) avslutar boken med den allra sista 

meningen ”Tänk dig det.” gör det att hela berättelsen och dess titel förs samman i slutet och 
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binder ihop det hela, till något som kan ses som en uppmålad fantasi. En fantasi som är 

väldigt verklig, men ändå på ett sätt skruvad, genom exempelvis hur de överdrivna 

proportionerna används. 

Genom läsningen av boken får man egentligen inte så mycket information om 

huvudkaraktären i sig, utan hon verkar mest finnas med i illustrationerna som ett medel för att 

gestalta det författaren vill få fram. Det enda läsare får reda på om huvudkaraktären i boken är 

att hon verkar vara ett barn i de lite yngre åldrarna, genom att bland annat se till 

proportionerna till de vuxna som bemöter henne i det nya landet (s. 20–21), hur hon ses leka 

och hur hon på s. 14 ropar till sin mamma och pappa att hon är rädd. Genom illustrationerna 

och de tolkningar jag gjort kring huvudkaraktärens ålder tycker jag inte att det finns någon 

kritik att rikta kring att flickan tänker eller beter sig annorlunda jämförts med hur ett riktigt 

barn i hennes ålder skulle ha gjort. Genom att flickan kan ses mer som ett medel som 

författaren använder för att föra fram det han vill ha sagt, lutar mitt annars mer mimetiska 

synsätt på karaktärer i det här fallet något mer åt det semiotiska hållet. Dock är mitt 

grundsynsätt som tidigare nämnts genomgående i den här uppsatsen mer mimetisk, vilket jag 

står fast vid. Jag ser fortfarande på flickan som karaktär som en mänsklig individ med 

trovärdiga psykologiska egenskaper.  

6.2 Nadine längtar hem 

I Nadine längtar hem får läsaren följa Nadine, som har tvingats lämna Goma med sin familj 

på grund av de oroligheter som fanns där och som nu bor i London. I London bor Nadine med 

sin mamma och sin lillebror, och kvar i hemlandet är hennes pappa som är tillfångatagen av 

rebellerna. Även om Nadine har lyckats fly från hemskheterna finns det andra saker som 

skrämmer henne i London, allt från flygplan, till gnisslande bussar och höga röster. Det som 

skrämmer henne mest är dock vetskapen om att hennes pappa är kvar i Goma. Så länge han är 

kvar där kan inte Nadine känna att London är hennes nya hem, utan istället längtar hon 

ständigt hem. Men vad som är ett hem för Nadine är kanske inte lika självklart som man tror.  

Bokens författare Bernard Ashley föddes år 1935 och arbetade under sina första 30 år i 

yrkeslivet som lärare. Ashley började sedan att skriva romaner, vilket kom att bli hans nya 

heltidsarbete. Han första roman publicerades år 1974 och därefter har ytterligare 25 romaner 

utgivits. Genom sitt arbete har han fått ett rykte som en beslutsam författare som sympatiserar 

med människor som är utsatta eller i underläge. Exempelvis har han beskrivits kunna se in i 

barns tankar och förklara hur saker och ting upplevs för dem. Vidare beskriver andra att hans 
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verk trots de vardagliga situationerna med vanliga karaktärer innehåller mycket mer. Att hans 

stora gåva som författare är att vända det som verkar vara lågmäld realism till något starkare, 

som innefattar empati, medkänsla och en ständig önskan om rättvisa. 

Bokens illustratör heter Ollie Cuthbertson och föddes i Jordanien, men flyttade sedan till 

Ravensbourne för att studera traditionell animering. Dock ändrade han inriktning och började 

istället en karriär som illustratör. Cuthbertsons arbete är övervägande inom fantasy, skräck 

och historia, men han är även känd för sina mer vardagliga illustrationer som han ibland gör. 

Han har arbetat med stora namn inom publicering och underhållning, såsom HBO, Oxford 

University Press och Pearson, med titlar från fantasylegender som Conan the Barbarian till 

Shakespeares verk King Lear.  

 

Till skillnad från Tänk dig att fly kommer jag att strukturera analysen av den här boken utifrån 

valda teman som jag har uppmärksammat under min analys av boken. De teman som jag 

påträffat i boken är följande: ensamhet, längtan, rädsla, Nadines familj och skolgång och jag 

kommer i min analys att analysera varje tema för sig.  

I Nadine längtar hem är texterna längre, men har ett språk och meningsbyggnader som inte är 

så svåra. Boken är utgiven i ett format som är lite mindre än modellen stående A5. Rhedin 

(2001, s. 145) tar upp att böcker i mindre format bidrar till att man får andra förväntningar på 

böckerna i jämförelse med de större formaten. Konstnärligt sett så bidrar den ytmässiga 

begränsningen till att man fokuserar på vissa detaljer och man får en förväntan av intimitet. 

Oftast så är bilderna även utsatta med jämn bildsättningsrytm, exempelvis varannan sida, 

vilket bidrar till ett långsamt tempo (s. 145). Detta stämmer väl överens med Nadine längtar 

hem, som i de flesta fall har en bild per uppslag. En annan förväntan som kan finnas genom 

ett mindre utgivningsformat är förväntan på den konstnärliga tekniken. Exempelvis kan det 

handla mer om tuschteckning, lavering och akvarell än om tyngre och kraftfullare tekniker (s. 

145). I den här boken är det just en typ av tuschteknik som används i samtliga bilder.  

Den relation som finns mellan text och bild i boken anser jag är det som Rhedin (s. 94) 

benämner som dialogisk relation och som hon förklarar som att texten å ena sidan fungerar 

som en drivkraft för bilden, men att bilden å andra sidan skapar en grund för texten. På så sätt 

berättar bild och text tillsammans en historia. Det Rhedin (2001) beskriver tycker jag som sagt 

stämmer in på den här boken, eftersom texten och bilderna tillsammans beskriver Nadines liv. 
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Bilderna illustrerar ofta de händelser som Nadine är med om eller saker som hon fantiserar 

kring, vilket ger läsaren en illustrativ gestaltning av det som beskrivs i texten.  

Titeln Nadine längtar hem är en sådan typ av titel som är den mest populära inom barnböcker, 

genom att den innehåller huvudpersonens namn (Nikolajeva, 2004, s. 242). Att ha 

huvudpersonens namn i titeln menar Nikolajeva (s. 243) är ett pedagogiskt val som gör att 

läsaren får en tydlig bild om vad och vem boken handlar om. Att den här titeln innefattar 

huvudkaraktären efterföljt av ”längtar hem” gör att titeln även kan benämnas som en 

”berättande titel”. En sådan titel gör en typ av sammanfattning av den viktigaste handlingen i 

boken (s. 244), vilket jag tycker stämmer väl överens med vad den här boken främst 

behandlar; att Nadine längtar till vad som var ett hem. Vad som också är intressant är att 

genom att författare formulerat titeln som han gjorde gör det att hem är tolkningsbart, 

eftersom hem i den här boken egentligen inte handlar om en längtan till sitt hemland utan till 

vad som kändes som ett hem. Ett hem med en fulltalig familj. 

Likadant som jag gjorde i analysen av det första analysobjektet så analyserade jag även det 

här analysobjektets främre och bakre pärmbild. Även om pärmbilderna inte utgör 

sammanhängande bild (Rhedin, 2001, s. 149) så går de ändå under samma tema och färger. På 

den främre pärmbilden utgör bokens titel största delen av bilden och är även inarbetad i själva 

illustrationen. På bilden ser vi en siluett av ett stort hus och i huset syns en liten siluett av en 

flicka sittandes vid en dator. Runt omkring huset finns en palm, sandfärgad mark, en himmel 

med vita moln och ett flygplan. Det stora huset tänker jag symboliserar just hennes hem, men 

som jag tidigare tog upp så tänker jag inte att det står för hem som i en plats utan det 

känslomässiga hemmet med en fulltalig familj. Flickan som sitter vid datorn ser jag helt 

enkelt står för Nadine, när hon sitter vid datorn och kollar på bilder från Goma och saknar sin 

pappa. På den bakrepärmbilden ser vi samma hus och samma flicka, vad som däremot skiljer 

sig är att huset har blivit mindre och flickan större. Om detta var ett medvetet val med en 

bakomliggande tanke så skulle det kunna stå för att hon i slutet av boken växer in i sitt nya 

hem, London, och att hon inte längre känner sig så ensam och hjälplös. Detta kan då kopplas 

till Warnqvists (2016, s. 58) förklaringar kring att storleksförskjutningar i bilder kan användas 

för att behandla känsloupplevelser. Runt omkring huset finns samma sandfärgade mark och 

samma blåa himmel. Försätts- och eftersättsbladen har inte utnyttjats till illustrationer i den 

här boken, utan innefattar endast blanka sidor. 

Nadine längtar hem (Ashley, 2016) består av åtta kapitel och varje kapitel innefattar olika 

antal sidor, mellan 3–11 sidor. Med tanke på bokens format blir mängden text per sida ganska 
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liten, och ännu mindre på de sidor där det även finns bilder. Berättartekniken som används 

genomgående i boken är ett tredjepersonsberättande, vilket betyder att Nadine omnämns som 

hon. Eftersom man som läsare endast får reda på vad en person, Nadine, tänker och känner 

gör det även att berättaren kategoriseras som en introspektiv berättare. Detta grundar jag på 

Nikolajevas (2004, s. 149) beskrivelser kring den introspektiva berättaren: att den endast har 

vetskap om vad en av karaktärerna i en bok tycker och känner. Just introspektiva berättare är 

den berättarform som vi oftast möter i modern psykologisk barnlitteratur (s. 151). 

6.2.1 Rädsla 

Även om man inte får följa huvudkaraktären under själva flykten som hon gjort för att komma 

till England, så får man som läsare på andra sätt ta del av den rädsla som hon har inom sig. 

Den rädsla som Nadine, och även hennes familj, har nu berör mer saker som de tidigare aldrig 

stött på, men som på andra sätt skrämmer dem. Ett exempel på detta tas upp på sidan 8, när 

rädslorna de har i England kopplas till deras tidigare erfarenheter från kriget de lämnat. 

När de stora bussarna bromsade in påminde gnisslet från dem om raketer som flög över himlen. 

Och varje gång lågt flygande plan gled in mot stadens flygplats hukade sig Nadines mamma,  

som om hon trodde att de skulle börja släppa bomber. (Ashley, 2016, s. 8) 

Genom beskrivningar som de ovan anser jag att Ashley lyckas med att förmedla hur 

flyktingar som kommer till säkerheten i ett nytt land fortfarande kan leva ett liv i rädsla eller 

på annat sätt vara traumatiserade, vilket Angel och Hjern (2004, s. 41) tar upp. Genom bokens 

handling beskriver Ashley vid flertal tillfällen den rädsla som Nadine och hennes mamma har 

inom sig, vilket gör boken väldigt ”äkta” och trovärdig. 

Ett annat exempel på när Nadine visar rädsla och reagerar avvikande mot de andra är när hon i 

biblioteket blir så rädd för sin lärare så att hon brister ut i gråt. Händelsen i sig kan för en 

annan ses som något vanligt som sker i skolan; läraren klappar högt med sina händer för att 

sedan skälla ut några barn som inte beter sig lämpligt i biblioteket. Hur dessa barnen reagerar 

på hans tillsägelse, genom att le i smyg mot golvet, visar också för läsaren att det för barnen 

inte är någon hemsk upplevelse. Nadine tycker däremot inte att det hon ser är roligt och att 

lärarens soldatröst, som hon kallar den, påminner henne om de soldater i Goma som hade 

pekat ut offer bland Nadines pappas lärarkollegor för att sedan skjuta ihjäl dem (Ashley, 

2016, s. 20–21).  

En annan, mer ständig, rädsla som Nadine besitter är rädslan för vad hennes pappa är med om, 

som är kvar i Goma. Det beskrivs hur hon ofta drömmer om hennes pappa och att drömmarna 
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utspelar sig på olika sätt. I början av boken beskrivs en dröm hon har om att hon åker till 

flygplatsen med sin mamma och lillebror och att hon där får se hennes pappa komma gåendes 

emot dem i ankomsthallen. Att han har kommit till England för att följa med dem hem och 

göra allt bra igen (s. 10). Senare i boken drömmer Nadine en ny dröm, att hon ser hennes 

pappa gåendes bland palmträden som hon brukar se på bilden i datorn. Han går mot henne, 

men innan han är tillräckligt nära för att hon ska kunna röra vid honom tynar han bort och 

försvinner (s. 29). Detta skulle kunna tolkas som att Nadine inombords börjar att förstå att det 

kan vara så att pappan aldrig kommer att komma till London, utan att han är fast i Goma eller 

till och med har gått bort.   

I ett avsnitt i slutet av boken beskrivs det hur Nadine och hennes mamma en kväll ser på 

nyheterna och att de får veta att det är nya uppror i Goma. Filmsekvenser på rebellerna som 

gör uppror visas på tv:n framför dem och de båda beskrivs sitta stela som pinnar av oro (s. 

40). Nadine kan inte sova på hela den natten, utan tänker bara på vad hennes pappa är med 

om. Ängslan för hennes pappa beskrivs ha gått in så djupt i henne så att den nu har blivit en 

del av henne. Samtidigt kan hon inte heller gråta, för hennes ögon kan inte längre göra fler 

tårar (s. 41). Hur Ashley beskriver Nadines oro för sin pappa och den underliggande rädslan 

om att han kanske aldrig kommer kunna komma till dem i London tycker jag görs väldigt 

realistiskt.  

6.2.2 Ensamhet och utanförskap 

I boken får man även ta del av den ensamhet och till viss del utanförskap som Nadine känner. 

Redan på första sidan (s. 7) sker detta, när det beskrivs hur hon sitter i sitt nya klassrum och 

inte förstår vad någon säger. Ingen kommer ju från samma land som hon gör. Vidare i boken 

finns det flera andra tillfällen när Ashley beskriver hennes ensamhet och utanförskap i skolan, 

där mycket grundar sig just i att hon inte förstår språket. Lärare och elever försöker prata med 

henne, men ofta förstår hon inte vad de säger. Det beskrivs inte heller hur eleverna försöker 

lära känna henne eller bjuda in till att umgås, utan istället känns det som att allting runt 

omkring henne bara fortsätter som det alltid har gjort, innan Nadine kom till klassen. Det 

beskrivs hur klasskamraterna ofta lämnar henne ifred med sin bild från Goma (s. 39) vilket 

skulle kunna tolkas som att de inte heller har ett vidare intresse för vad det är för bild hon 

återkommande ser på. Ett annat exempel på när Nadine kan ses bli exkluderad är när Nadine 

upptäcker att läraren har gått ifrån biblioteket med alla klasskamrater och lämnat kvar henne, 

vilket sker på s. 34. Dock beskriver författaren att han gjort det för att Nadine ska få fortsätta 



30 
 

kolla på bilden, men jag anser ändå att det blir en typ av exkludering eftersom hon blir ensam 

kvar.  

På s. 9 beskrivs det också hur Nadine känner en rädsla kring att hon, hennes mamma och 

lillebror är helt ensamma i London, då hennes pappa fortfarande är kvar i Goma. Hon 

beskriver att den otäcka känslan av ensamhet är lika illa som den rädsla för alla bussar och 

flygplan som hennes mamma har, vilken jag beskrev under 6.2.1. 

Det var en annan sak som också kändes otäckt, och som på sitt sätt var lika illa: 

att vara alldeles ensamma, bara de tre, i den lilla lägenheten högt upp i hyreshuset där de bodde.  

De tre ensamma, utan Nadines pappa Fabrice. (Ashley, 2016, s. 9) 

Hur Ashley beskriver att Nadines känsla av ensamhet nästan är som en rädsla tycker jag 

återigen visar på hur Ashley inte väljer att romantisera Nadines liv, utan istället 

uppmärksamma de jobbiga känslor som kan finnas. Att trots att Nadine alltid har sin familj 

och sina klasskamrater runt omkring sig så känner hon sig väldigt ensam. 

6.2.3 Längtan 

Som jag tidigare tog upp så är den längtan efter hem som titeln utgör inte egentligen längtan 

efter hemlandet utan efter den fulltaliga familj som fanns då. Och även om en återkommande 

händelse i boken är att Nadine varje vecka får sätta sig vid en dator i biblioteket och betrakta 

en bild från Goma, så kan man genom texten förstå att det inte är landet hon längtar tillbaka 

till. Bilden som Nadine fastnat för är en bild över ett landskap i Goma, med bananträd, berg 

och en sjö. Just den bilden är den enda som Nadine vill se, eftersom den så tydligt visar 

hennes hemland och är likt den plats dit hon brukade åka på picknick med sin familj. Bilden 

som Nadine tittar på är även illustrerad i boken (s. 24–25), vilket jag tror valdes att göra för 

att vi som läsare ska kunna sätta oss in i hennes tankar och fantasier som hon får när hon tittar 

på bilden. Det är den enda panoramabilden i boken och valet av bildformat tycker jag var 

logiskt, eftersom panoramaperspektiv ofta används för att illustrera landskap eller ett 

resemotiv (Rhedin, 2001, s. 160). Första gångerna som Nadine tittar på bilden beskrivs det att 

hon ser sin pappa i bilden, gåendes mot henne med ett leende på läpparna. Hon hör hur han 

skrattar på det sätt som han alltid gjorde då livet var som det skulle vara. Lite senare i boken 

(s. 39) beskrivs det hur bilden av hennes pappa gåendes där bland palmträden börjar bli allt 

suddigare för Nadine och att ljudet av de kluckande vågorna som hon tidigare hade hört så 

tydligt börjat att tystna. Kanske beror det på att hon börjar inse att hennes hem är i London, 

oavsett om pappan är med dem eller inte. Huvudkaraktärens längtan efter sin pappa är annars 

en väldigt tydlig längtan och beskrivs återkommande i boken.  
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Den längtan efter hem som Nadine har försvinner den dagen hennes pappa överraskar dem 

genom att dyka upp vid deras lägenhet (s. 47). Det märks tydligt, genom att hon ber sin lärare 

att få titta på bilder på dator varpå han frågar om det är bilder från Goma hon vill se. Nadine 

förklarar att hon vill se bilder från London, eftersom det är hennes hem. 

”Det är här jag bor nu”, sa hon. ”Med min pappa, i vårt nya hem”. (Ashley, 2016, s. 53) 

Att Nadine förklarar att det är i London hon bor nu visar att hon inte har sett London som sitt 

hem under all den tid som hon bott där utan sin pappa. Däremot känns det nu som ett hem för 

henne när familjen är samlad igen och hennes längtan efter hem har på så sätt försvunnit. Att 

bilderna från Goma har ersatts med bilder från London bevisar det jag tidigare uttalat mig 

kring vad hem står för hos Nadine; en samlad familj och inte en plats.  

6.2.4 Nadines familj 

Så som Nadines familj beskrivs i början av boken känns det som att hon med sin mamma och 

lillebror är ganska utsatta och på ett sätt hjälplösa, i det nya landet. De kan inte ett ord 

engelska, men hennes pappa däremot har varit lärare och talar engelska flytande. Om han 

hade varit med dem hade de klarat sig mycket bättre, beskrivs det att Nadine känner (s. 9). 

Troligen är det inte just hans engelska språkkunnighet som endast skulle ha hjälpt dem till att 

bli mindre hjälplösa, utan jag tror att det är fadersgestalten i sig och den trygghet det ger 

Nadine som skulle hjälpa dem. I boken märker man att mamman försöker få dem att bli mer 

självständiga, genom att hon bland annat visar Nadine hur man tar bussen till marknaden och 

gatukontoret (s. 36).  

Nadines mamma hanterar deras nya livssituation annorlunda mot vad Nadine själv gör.  

Nadine förstår inte varför hennes mamma beter sig som hon gör och varför hon inte vill 

lyssna på när Nadine berättar om bilden på datorn och sina drömmar om pappan. Istället säger 

hennes mamma bara kort ifrån om att ”det var då” och att pappan tillhör det förflutna.  

”Jag drömmer ibland om att pappa är i den där bilden”, sa hon.  

”Vilka dumheter”, sa mamma. ”Pappa tillhör det förflutna. Det är bara vi tre nu.”  

Och så började hon häftigt banka på sina kryddor som om de var fienden.  

Som om de var rebellerna hemma i Goma. (Ashley, 2016, s. 35–36) 

Som barn tror jag att det kan vara svårt att förstå varför ens mamma beter sig så okänsligt och 

inte vill prata om det förflutna, men som vuxen kan man se att det är mammans sätt att 

försöka få dem att klara sig genom det här och i det nya landet. Troligen tänker även hon lika 

mycket tillbaka på det förflutna och på sin man, vilket beskrivningen av hennes hårda 
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bankande på kryddorna skulle kunna stå för. Däremot är hon nog mer realistisk i sina tankar 

och förstår att pappan kanske aldrig återvänder, till skillnad från Nadine som hoppas och 

väntar på att han ska komma.  

Att Ashley tar upp dessa olika sätt att bearbeta händelser tycker jag återigen är nyttigt att läsa 

om, eftersom vi alla människor reagerar olika och bearbetar saker på olika sätt. I förhållande 

till just flyktingar så kan som sagt både barn och vuxna genomgå ”invandrarkrisen” och den 

krisen ser som sagt olika ut hos varje enskild individ (Angel och Hjern, 2004, s. 32). 

6.2.5 I skolan 

I boken beskrivs det hur Nadine kämpar i skolan och försöker att förstå det som sägs, men 

oftast förstår hon bara ett fåtal ord som gör att det ibland blir fel i kommunikationen. Det 

beskrivs hur Nadines lärare ofta använder gester för att konversera med henne, vilka inte alltid 

är så lätta för Nadine att förstå. Ett exempel på det sker när Nadine och hennes klass ska gå 

till biblioteket för att låna nya böcker (s. 11–12). Nadine förstår inte det läraren säger när han 

talar om för dem att de ska ta med sig sina gamla läseböcker, utan ser bara hur han 

gestikulerar med händerna åt henne. Därför tar hon upp den enda boken hon har i sin bänk, en 

matematikbok, och hoppas på att det blir rätt. Genast ser hennes klasskamrat Eva henne och 

säger något högt som Nadine tror betyder att hon tycker att Nadine är dum, för att sedan visa 

att det är fel bok hon vill ta med.  

Klasskamraterna som Nadine har beskrivs som att de ofta inte bryr sig om att Nadine sitter 

vid datorn och kollar på sin bild från Goma, utan att de brukar lämna henne ifred. Däremot 

finns det ett tillfälle i boken där en elev argt ifrågasätter varför hon kollar på bilder från 

Goma. Han tillrättavisar henne genom att säga att London är hennes hem nu, tar bort hennes 

bild och klickar upp bilder från London istället. 

”Det här är vad du ska titta på nu!”, sa han. ”Glöm Afrika!” (Ashley, 2016, s. 39) 

Det här är det enda tillfället i boken där någon är negativ mot Nadines ursprung och 

ifrågasätter henne, i övrigt beskrivs inga sådana situationer. Detta korta inslag av viss 

främlingsfientlighet som pojken har gör att Ashley tillhör en av de få författare inom 

barnlitteratur som tar upp ämnet, med koppling till Warnqvists (2016, s. 57) uttalande kring 

detta som jag tidigare tagit upp under avsnitt 4.2.4. 

I Nadine längtar hem beskrivs det även hur Nadine varje dag går till skolan och försöker lära 

sig nya ord som ibland fastnar, men att hon varje kväll gråter av saknaden efter sin pappa 

(Ashley, 2016, s. 9). Detta tolkar jag som att Nadine varje dag försöker så gott hon kan att 
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förstå och lära sig det nya språket, men att hennes tankar fylls med annat. På så sätt skulle 

situationen kunna ses som en beskrivning av den problematik som flyktingbarn i skolan ofta 

genomgår: att de får koncentrationssvårigheter genom att deras tankar spinner iväg till vad de 

tvingats lämna (Angel och Hjern, 2004, s. 34).  

Nadines engelska beskrivs sakta utvecklas och hon lär sig nya ord varje vecka. Hon börjar 

även gå hos en lärare och få extralektioner i engelska. När Nadine varje vecka tittar på sin bild 

på Goma lär hon sig även nya ord på engelska, såsom träd och banan, eftersom läraren 

tillsammans med henne ibland kollar på bilden, pekar på saker i den och säger de engelska 

orden för dem (s. 28). Detta var inte något som beskrevs som återkommande i boken, men jag 

tycker ändå att det var ett pedagogisk smart val av läraren att göra, att utnyttja situationen och 

hennes fokus på Goma till att även bli ett lärtillfälle. 

 

Genomgående i boken så tycker jag att Ashley har lyckats med att inte romantisera 

flyktsituationen, utan han problematiserar istället Nadines vardag och beskriver hur Nadine 

känner sig utanför och till viss del hjälplös, att hon ibland är rädd och att hon och hennes 

mamma har svårigheter med det nya språket. Utifrån Warnqvists (2016, s. 57) uttalande kring 

att det är väldigt få barnböcker som tar upp den verklighet som flyktingar möter, tycker jag att 

det går att säga att Nadine längtar hem (Ashley, 2016) är en av dem som istället gör det.  

Jag tycker även att gestaltningen av den unga karaktären Nadine stämmer överens med hur 

barn i hennes ålder kan tänka och känna och det var aldrig så att jag under läsningen 

reagerade på att något inte kändes trovärdigt. På så sätt har Ashley lyckats med en av de 

förväntningar som finns inom barnlitteraturen – att unga karaktärer beter sig i linje med det vi 

vet kring barns utveckling (Nikolajeva, 2004, s. 87). 

Det lyckliga slutet som boken har tycker jag känns lämpligt, eftersom man genom boken 

redan har fått följa Nadines rädslor och längtan. På ett sätt sker ändå en viss romantisering, 

eftersom många familjer splittras i krig och aldrig blir fulltaliga igen, men jag tycker ändå att 

Ashleys gestaltning av Nadines tankar och erfarenheter är tillräckliga för att visa den 

problematik och de trauman som kan finnas hos flyktingar. Samtidigt så hade ett ”olyckligt 

slut” kunna gjort boken ännu mer verklighetsrelaterad. Just sådana slut har som jag tidigare 

nämnt under den senaste tiden uppkommit mer i många barnböcker (Nikolajeva, 2004, s. 60), 

så troligen finns det snart barnböcker som behandlar flykt och som har ett olyckligt slut. 

 



34 
 

7. Pedagogisk infallsvinkel på analysobjekten 

Anledningen till varför jag valde att skriva om ämnet barn och flykt är för att det är en del av 

dagens samhälle och något som man som lärare på olika sätt måste föra in i klassrummet, så 

att en diskussion kan föras kring det. Om elever inte får förståelse för vad flyktingar går 

igenom och vilka tankar och känslor de kan besitta, utan istället endast får läsa och höra kring 

dem på ett ”faktamässigt sätt”, tror jag kan leda till att avståndet mellan ”vi och dem” blir 

större. Att få eleverna att sätta sig in i andras levnadssituationer och -villkor tycker jag på så 

sätt är en viktig del i att motverka främlingsfientlighet och även förutfattade meningar om 

andra människor. Detta kan även kopplas till skolans värdegrund och uppdrag som jag tog 

upp i inledningen; att undervisningen ska främja elevers förståelse för andra människor och 

värdet i att leva i en kulturell mångfald (Skolverket, 2016, s. 7). 

Efter att ha analyserat mina två analysobjekt har jag kommit fram till att de båda skulle passa 

väl in i att användas i undervisningen och att föra ett arbete kring med elever. En anledning 

till varför jag valde de två barnböcker som jag har analyserat var just för att de stod för olika 

stadier som människor genomgår när de tvingas fly. I Tänk dig att fly (van Hest, 2018) får 

läsaren följa flickan från det att hon tvingas fly från sitt hemland tills att hon kommer till det 

nya landet. Man får reda på hur det kan kännas att behöva lämna allt, sina kompisar, sin skola 

och sitt hem, för att behöva fly till ett okänt land. I Nadine längtar hem (Ashley, 2016) får 

man istället reda på hur det kan kännas att leva i ett nytt land som man nyss flytt till, vilken 

problematik det kan finnas och hur bearbetningen kring att kunna finna sitt nya hem kan 

utspela sig. Då familjen är splittrad till en början gör det att man också får ta del av den rädsla 

och längtan efter en familjemedlem som många flyktingar kan ha.  

Genom att böckerna gestaltar olika skeden i flykten skulle ett sätt att arbeta med dessa böcker 

i undervisningen kunna vara att man läser och bearbetar böckerna i den ordning som flykten 

utspelar sig i, och på så sätt tror jag även att de kan de tillföra saker till varandra. Förslaget 

skulle då vara att man först läste Tänk dig att fly (van Hest, 2018) och därefter Nadine längtar 

hem (Ashley, 2016). Innan läsningen av Nadine längtar hem (Ashley, 2016) skulle man 

exempelvis kunna låta eleverna tänka sig att huvudkaraktären Nadine har genomgått en sådan 

resa som beskrivs i Tänk dig att fly (van Hest, 2018), för att på så sätt kunna få en 

förförståelse för bland annat varför Nadines rädslor utspelar sig som de gör. På samma sätt 

kan Nadine längtar hem (Ashley, 2016) tillföra tankar kring hur flickan i Tänk dig att fly (van 

Hest, 2018) har det i det nya landet efter det att man som läsare läst sista raden om flickan i 
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boken. För hon går ju också i skolan, hon måste ju också lära sig det nya språket och troligen 

har hon också någon närstående som hon saknar och längtar efter. 

Genom analysen har det framkommit att författarna till de båda analysobjekten har valt att 

inte romantisera flykten, utan de beskriver istället den rädsla och problematik som kan finnas. 

Exempelvis tar Ashley (2016, s. 8, 21) i sin bok upp hur karaktärerna genomgår traumatiska 

påminnelser, genom att beskriva hur karaktärerna reagerar starkt på saker som en annan 

individ troligen inte skulle ha reagerat på. Genom att Ashley berör detta tror jag kan bidra till 

att läsarna kan få bättre förståelse för varför flyktingar likt Nadine och hennes mamma kan 

reagera så som de gör. Även om mötet med karaktärerna inte är det samma som om man 

skulle möta flyktingar i verkliga livet, så tror jag ändå att man genom läsningen kan få en 

bättre förståelse för hur drabbade människor behöver bemötas och varför de agerar som de 

gör. Som Angel och Hjern (2004, s. 133) tar upp så är det just i mötet som detta kan ske. 

Magnusson (2017) diskuterar just hur ett av hennes analysobjekt skulle kunna användas som 

hjälpmedel i skolan, då man som läsare i boken får läsa om de strategier omgivningen 

använder för att en nyanländ pojke som inte förstår språket ändå ska kunna förstå. Likaså får 

vi i Nadine längtar hem (Ashley, 2016) läsa om hur läraren använder sig av Nadines bild från 

Goma för att lära henne nya ord.  

Eftersom de båda böckerna gestaltar flykten på olika sätt och är olika typer av barnböcker kan 

olika diskussioner föras kring böckerna med eleverna. Exempelvis kan en diskussion föras 

kring varför man tror att Nadine och hennes mamma blir så rädda för saker som bussar och 

flygplan, för posttraumatisk stress med traumatiska påminnelser är troligen något som många 

elever inte har en sådan stor vetskap om (om de själva inte har erfarenheter av det). Och i de 

fall som det finns barn i klassen som har erfarenheter av en sådan stress tror jag även att en 

läsning kring hur dessa personer reagerar kan bli en igenkänning för de barnen. För som 

Dyregrov (2012, s. 123) tar upp så kan läsningen av litterära texter hjälpa de barnen att 

bearbeta det de erfarit, genom att de kan identifiera sig med karaktärerna. Det finns även 

andra reaktioner i boken som man skulle kunna föra en diskussion kring, exempelvis kring 

hur mamman på ett ganska kallt sätt säger ifrån när Nadine vill prata om hennes pappa och 

bilden från Goma.  

Beroende på vilka elever som finns i klassen kan dock diskussionerna behöva se olika ut. Om 

en elev exempelvis själv har erfarit en flykt och har starka trauman efter den, så anser jag att 

lärare bör tänka igenom noga hur diskussionen ska se ut innan arbetet med böckerna, så att det 

inte blir ett utpekande eller på annat sätt jobbigt tillfälle för den eleven. Kanske är en muntlig 
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diskussion kring varför Nadine och hennes mamma reagerar som de gör inte lika passande om 

samtliga i klassen vet att en elev själv har sådana traumatiska påminnelser, utan istället skulle 

en skriftlig diskussion kunna göras då kring just den punkten, om ämnet känns passande att 

tas upp. Dock anser jag att lärare inte ska dra sig för att behandla den typ av böcker som jag 

har analyserat i den här uppsatsen, endast för att ett barn har någon form av erfarenheter av 

det. För som jag precis nämnde så kan barnböcker som behandlar det barnen själva erfarit 

vara till stor hjälp under bearbetningen kring traumatiska erfarenheter (Dyregrov, 2012, s. 

123). 

Ett tema som de både barnböckerna berör är känslan att finna sitt nya hem. I Tänk dig att fly 

(van Hest, 2018) börjar flickan succesivt att känna sig hemma i det nya landet, då hon lär sig 

det nya språket och lär känna nya kompisar. Hennes rädsla i kroppen börjar försvinna och hon 

beskriver hur solen och himlen faktiskt är samma som fanns i hennes hemland. I Nadine 

längtar hem (Ashley, 2016) får man istället läsa om Nadine som ständigt längtar hem, men att 

hem egentligen inte är hennes hemland som hon flytt ifrån utan att hennes familj ska vara 

samlad igen. På så sätt kan även ett tema i bearbetningen av böckerna vara att beröra just hur 

karaktärerna beskriver ”hem”. Vad är egentligen hem för dem? Och varför tror vi att de 

känner sig hemma igen när de gör det? Och vad betyder hem för oss? Ett hem för många 

människor tror jag just är det Ashley så tydligt beskriver; inte en plats utan när alla är 

samlade. Att se om eleverna själva känner så och är ense om min tolkning av Ashley blir 

därför också väldigt intressant och jag tror att en givande diskussion kan tillkomma kring vad 

som just är ett hem för eleverna.   

Angående diskussionen kring längtan hem fick Pfister (2016) i sitt resultat fram att barnen 

slutade sakna sitt hemland genom deras interaktion med andra jämnåriga och genom att de 

tillkännagav sina känslor för sig själva och omgivningen. På så sätt kunde barnen vidare 

integrera sig med samhället och tillslut känna att de fått ett nytt hem. Pfisters (2016) resultat 

tycker jag även till viss del stämmer in på barnen i mina analysobjekt, då de i takt med att de 

träffar kompisar och bearbetar känslor tillslut finner sitt nya hem.  

Då Tänk dig att fly (van Hest, 2018) lägger mer tyngd på bilderna i boken så skulle en del av 

bearbetningen av boken kunna vara att diskutera bildernas betydelse och budskap. På varje 

uppslag kan man upptäcka underliggande budskap, bara man tittar närmare på dem. 

Exempelvis kan en diskussion föras kring kontrasterna av de svarta korparna och den vita 

duvan. Vad tror eleverna att korparna och duvan står för? Och varför är de ständigt 

närvarande i boken? När man diskuterar korparna kan man även se till hur de på andra sätt 
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gestaltar sig, vilket sker på uppslag 12–13 när deras stora svarta skuggor övergår till skuggor 

av flygplan och på uppslag 20–21 där de syns överallt i tidningarna och i skuggorna bakom de 

människor som inte vill välkomna flickan till landet. Är det svarta korpar som flickan ser i 

boken eller står de i själva verket för något annat, som döljer sig bakom dem? 

Som tidigare nämnts finns det ett arbetsmaterial utformat för ett arbete med Tänk dig att fly 

(van Hest, 2018) i undervisningen. I det materialet får eleverna bland annat tolka bilderna på 

ett liknande sätt som jag beskriver och som jag även själv har gjort under min analys. Förutom 

att eleverna får öva på att tolka bilder, får de även bland annat arbeta med ordklasser och med 

så kallade lucktexter, där ord fattas som de får fylla i. Arbetsmaterialet tycker jag känns väl 

genomarbetat, genom att det dels låter eleverna att få öva på att diskutera och tolka boken och 

dels genom att det finns en mer ”språklig” övningsdel, med mer fokus på svenska språket. Det 

negativa som jag kan se med arbetsmaterialet är att det är utformat som ett arbetsblad som ska 

göras skriftligt, vilket kan tolkas som att det ska arbetas med enskilt. Om lärare väljer att 

använda materialet på det sättet tror jag gör att eleverna går miste om en diskussion som 

annars hade kunnat uppkommit, om de hade arbetat med materialet i grupp eller helklass. Om 

de endast delar med sig av sina tankar i skriftlig form så får de på så sätt inte samma chans till 

ett utbyte av tankar och olika tolkningar, för troligen så tolkar inte alla elever allt de läser och 

ser på samma sätt.  

För att en diskussion ska bli så bra så möjligt anser jag att det är viktigt att det finns ett gott 

klimat i klassrummet redan från början, där man visar respekt och lyssnar på varandra. En bra 

diskussion för mig är just när elever vågar dela med sig av sina tankar och känslor, att de kan 

lyssna och ta till sig vad andra säger och även få förståelse för att vi människor inte tänker och 

tycker lika om allt. Just när det kommer till diskussioner kring lite ”tyngre” ämnen, såsom det 

aktuella i den här uppsatsen, anser jag att det är extra viktigt att det samtalsklimatet finns i 

klassen, då diskussionen både kan komma att fungera som en bearbetning för vissa elever och 

vara belysande för andra. För även om man i klassrummet diskuterar kring en barnbok som 

behandlar ämnet flykt måste eleverna även förstå att det de läser om också sker i verkligheten 

och påverkar människor världen över. För flykt är som sagt något som berör oss alla, oavsett 

om vi har egna erfarenheter av det eller ej, och som vi tillsammans måste hjälpa varandra 

kring. 

Avslutningsvis vill jag åter citera det citat som står skrivet i slutet av Tänk dig att fly (van 

Hest, 2018), då jag tycker att det så fint beskriver hur vi alla människor tillhör varandra. 
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Det finns bara ett land: jorden 

Det finns bara ett folk: människorna 

Det finns bara en tro: kärleken (van Hest, 2018) 

 

8. Avslutande reflektioner 

När jag började min sökning kring barnlitteratur och flykt uppmärksammade jag att det inte 

finns så mycket forskning som berör just ämnet flykt i barnböcker, och de få jag fann var 

utgivna efter år 2016. Kanske betyder det att vi på senare år har fått ett större intresse för hur 

ämnet på olika sätt gestaltas i barnböcker och hur de kan användas för att belysa och bearbeta 

barn. Genom den uppmärksammade bristen så anser jag att det behövs mer forskning kring 

hur just barnlitteratur som berör flykt från krig och andra oroligheter kan användas i 

undervisningen, eftersom det finns forskning som visar på att ett arbete med litteratur kan 

hjälpa traumatiserade barn. I den forskning som jag har mött under den här uppsatsen som 

berör hur vuxna på olika sätt kan hjälpa traumatiserade barn i skolan, utgår de mer ifrån andra 

känsliga ämnen, såsom våld i hemmet, sorg och död. På så sätt har flykten idag inte alls en 

lika stor plats i det forskningsforumet. Att vår värld ser ut som den gör idag, med 65,6 

miljoner människor på flykt, tycker jag är ett tillräckligt skäl för att mer forskning kring 

ämnet barn och flykt behöver göras. 
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