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Sammanfattning 

Denna studie syftar till att undersöka hur karaktärer på flykt framställs i ett urval samtida 

barnböcker samt undersöka platsen och hemmets funktion för att se vilka värderingar som 

förmedlas. Detta sker genom en kvalitativ textanalys av fem barnböcker utgivna mellan år 2008–

2017. De böcker som analyseras är Mina två filtar, Milos flykt, Pudlar och pommes, Fyra fötter, två sandaler 

och Om jag får stanna. Studien utgår från två forskningsfrågor: Hur framställs litterära karaktärer på 

flykt utifrån kategorierna genus, etnicitet och klass? Hur skildras samt relaterar karaktärer till platsen 

och hemmet? Studien utgår från de teoretiska utgångspunkterna intersektionalitet, teorier om hem, 

hemlöshet och identitet och teorier om skönlitteraturens roll. Den förstnämnda utgångspunkten är 

i studien begränsad till kategorierna genus, etnicitet och klass.  

 

Resultatet visar på en relativt varierad skildring av både karaktärer och flyktupplevelsen. I samtliga 

verk är det ovanligt att kommentera karaktärers utseende och etniska bakgrund, både vad gäller 

karaktärer på flykt och karaktärer i mottagarlandet. Personbeskrivningar av huvudkaraktärer sker 

endast i bild eller inte alls. Karaktärer i de analyserade böckerna både utmanar och upprätthåller 

genusnormer. I majoriteten av böckerna tillskrivs karaktärerna både stereotypiskt kvinnliga och 

manliga egenskaper och verkar således inom de båda fälten. Klassperspektivet skildras främst 

genom att samtliga karaktärer lever i utsatta situationer utan egen bostad och arbete. Hemmet och 

framförallt platsen är av stor betydelse i samtliga verk. I fyra av fem böcker fokuseras 

mottagarlandet och integrationsproblematiken medan hemlandet i regel anonymiseras och får stå 

tillbaka. 
 
Nyckelord: barnlitteratur, flykt, intersektionalitet, genus, etnicitet, klass, hem 
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1 Inledning 

Under grundskolans tidigare år har skönlitteratur en given plats i undervisningen. Högläsning eller 

individuell läsning är så gott som ett dagligt inslag. Skolverket (2016) framhåller i Läroplan för 

grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11) att skönlitteratur från olika tider och skilda 

delar av världen ska vara ett inslag i elevernas undervisning. Vidare står det att ”i mötet med olika 

typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att 

utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden” (Skolverket, 2016, s. 

247). För att detta ska kunna förverkligas krävs att lärare hittar och använder skönlitteratur som 

lämpar sig för ändamålet.  

 

I Lgr11 framhålls även att skolan är en kulturell mötesplats där en förståelse för människors 

olikheter och förutsättningar är av stor betydelse (Skolverket, 2016, s. 7). Vi lever i ett samhälle 

som är under ständig förändring, vilket också påverkar skolans verksamhet. Skolan har i uppdrag 

att förbereda eleverna för att kunna leva och verka i samhället (Skolverket, 2016, s. 9). Att anpassa 

skolan efter den verklighet vi lever i bör därmed eftersträvas. Konflikter och oroligheter runtom i 

världen har under de senaste åren lett till att människor tvingats lämna sina hem. Flyktingströmmar 

i kombination med en allt mer globaliserade värld, där människor flyttar mellan landsgränser, har 

ändrat migrationsläget i Europa och Sverige. Att använda skönlitteraturen för att förmedla 

information och öka förståelsen för den värld vi lever i kan vara en god idé. Barnlitteraturen har 

en särskild förmågan att ge inlevelse, vilket gör att den lämpar sig särskilt bra som 

kunskapsförmedlare (Nettervik, 2002, s. 270).  

 

Flykt som tema är något Svenska barnboksinstitutet (Sbi) uppmärksammat i deras årliga rapport av 

föregående års litteratur. I rapporten framgår att böcker lanserade år 2017 gärna behandlar 

dagsaktuella samtidsfrågor, däribland flykt. Under de senaste åren är flykt något som särskilt 

uppmärksammats i bilderboken men även i övrig barnlitteratur (Sbi, 2018, ss. 9-10). Mot bakgrund 

av denna ökning och med tanke på ovan nämnda koppling till Lgr11 ämnar denna studie att 

undersöka hur karaktärer på flykt skildras i fem barnböcker samt undersöka platsen och hemmets 

funktion för att se vilka värderingar som förmedlas. 
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2 Bakgrund 

I följande avsnitt beskrivs bakgrunden till det aktuella ämnet genom att beröra skolans värdegrund 

och uppdrag. Därefter följer en definition och beskrivning av begreppet barnlitteratur. 

Avslutningsvis behandlas barnlitteraturen som kunskapsförmedlare.  

2.1 Läroplanens värdegrund och uppdrag 

I läroplanens första del, Skolans värdegrund och uppdrag, finns övergripande mål och riktlinjer som alla 

lärare förväntas arbeta för och förmedla till eleverna. Förståelse för olikheter och jämställdhet 

framförs på ett tydligt sätt i det kapitlet. Värden skolan ska arbeta för är människors lika värde, 

solidaritet, människans okränkbarhet och jämställdhet. Vidare beskrivs vikten av att kunna sätta sig 

in i och förstå andra människors villkor och värderingar, något skolan ska främja. I skolan råder 

nolltolerans mot diskriminering, bland annat diskriminering på grund av etnisk tillhörighet och kön. 

Skolan ska aktivt arbeta för att motverka alla former av diskriminerande beteende. Det beskrivs 

också att kunskap och öppna diskussioner bör vidtas för att motverka intolerans och 

främlingsfientlighet. Slutligen poängteras vikten av att kunna leva i och förstå värdet av en kulturell 

mångfald. Skolan är en mångkulturell mötesplats och rörligheten över nationsgränserna har ökat 

(Skolverket, 2016, s. 7).  

 

Ett annat uppdrag skolan har är att tillsammans med hemmen arbeta för att eleverna ska utvecklas 

till goda och aktiva samhällsmedborgare. Undervisningen behöver därför visa på olika perspektiv. 

Ett av dessa perspektiv är det internationella perspektivet som är väsentligt för förståelse för den 

egna kulturen och sambandet till den globala världen. Perspektivet ger förutsättningar för solidaritet 

över nationsgränser och en förståelse för den mångfald som finns inom landet (Skolverket, 2016, 

s. 9). Som nämnt i inledningen (se avsnitt 1) har skönlitteraturen en given plats i den pedagogiska 

verksamheten. Lärare har samtidigt tydliga mål och riktlinjer att arbeta för och förmedla till 

eleverna. Av den anledning är det intressant att undersöka om det som förmedlas i böcker avsedda 

för barn stämmer överens med lärares syfte och uppdrag. 

2.2 Barnlitteratur 

Föreliggande studie bygger på en analys av barnböcker, därför följer här en beskrivning och 

definition av begreppet. 1700-talet och upplysningstiden brukar betraktas som det århundrande då 

barnboken uppkom. Det nyfunna intresset av att ge ut barnböcker har sin förklaring i den 

förändrade synen på barnet (Nettervik, 2002, s. 6). Det var först vid den tidpunkten som 

barndomen etablerades som en egen fas i människans utveckling. Berättelser har dock använts långt 

tidigare, både i uppfostringssyfte och med avsikten att roa. Att barnlitteraturen uppkom runt 1700-

talet är därför inte universellt accepterat. Somliga forskare menar att barnlitteraturen redan fanns 
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under medeltiden, vilket andra forskare inte är beredda att håller med om. De menar istället att om 

barnlitteratur är avsedd att vända sig till en viss publik, det vill säga barn, måste publiken ha 

accepterats och ”upptäckts” innan litteraturen (Nikolajeva, 2017, s. 32).  

 

Barnboksforskare har länge försökt definiera och dra en gräns mellan det som klassas som barn- 

respektive vuxenlitteratur. Böcker som skildrar barn och barndom behöver inte vara kategoriserade 

som barnlitteratur. Därmed faller ålder på karaktärer bort som ett möjligt kriterium för vad som är 

barnlitteratur. Barns läsning är inte heller möjligt att ha som kriterium eftersom de allra flesta barn 

har en varierad läsning som innefattar annat än enbart barnlitteratur, däribland olika sorters 

tidningar, serier och vuxenböcker. En rimlig definition, som också anammas i denna studie, är att 

klassificera barnlitteratur efter de böcker som förlagen marknadsfört och publicerat som 

barnböcker (Kåreland, 2009, ss. 12-13). 

2.3 Barnlitteratur som kunskapsförmedlare 

Barnlitteratur har genom åren haft en speciell roll i samhället. Den skiljer sig från den allmänna 

litteraturens roll genom att den i högre grad använts i undervisnings- och socialiseringssyfte 

(Nikolajeva, 2017, s.33). Som kunskapsförmedlare anses skönlitteraturen ofta vara ovärderlig, vilket 

mycket beror på dess förmåga att levandegöra och öppna upp nya världar. Att använda böcker för 

diskussion och reflektion i klassrummet kan därför vara bra, framförallt när det gäller besvärliga 

psykosociala problem (Nettervik, 2002, ss. 269-270). Samhällsrealistiska barnböcker som lyfter 

problem, såsom krig, våld och föräldrars skilsmässor, kallas problemorienterade och har blivit allt 

vanligare. Böckerna är ofta skrivna och utformade för att passa i undervisningssammanhang där 

ämnet kan diskuteras och problematiseras. Det var till en början den ökade efterfrågan från lärare 

som ledde till att många problemorienterade böcker skrevs (Nikolajeva, 2017, s. 98). 

 

All barnlitteratur kan påverka läsaren, barn formas ofta av sin omgivning. Det är således viktigt att 

alla som kommer i kontakt med barn är kritiska i val av litteratur och ställer krav på de böcker som 

är avsedda för barn. Det är inte bara text utan också bilder som bör granskas. Det är vanligt att 

fördomar och normer förstärks, även om de också kan ifrågasättas, i olika typer av texter, böcker 

och bilder. Alla grundskollärare, oavsett ämne, bör därför vara väl insatta i barn- och 

ungdomslitteratur (Nettervik, 2002, ss. 13-14, 269; Nikolajeva, 2017, s. 360). Sammanfattningsvis 

kan sägas att barnlitteraturen är viktig för den personliga utvecklingen och utbytet. Genom litteratur 

får barnet möjlighet att utveckla både läsförmåga, faktakunskaper, sociala färdigheter och etiska 

värderingar (Nikolajeva, 2017, ss. 359-360). Varför skönlitteratur är viktigt och bör läsas är något 

som återkommer och utvecklas i studiens teoretiska utgångspunkt (se avsnitt 4.3). 
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3 Forskningsöversikt 

I följande avsnitt presenteras utvalda delar av tidigare forskning gällande flykt och invandring i 

barnlitteratur. Vidare lyfts även genusstrukturer i barnlitteratur samt genus, etnicitet och generation 

i skolans läseböcker. De två sistnämnda är intressant för studien då de lyfter normer i barnlitteratur 

och tillför en didaktisk infallsvinkel till studien. 

3.1 Skildring av flykt i bilderböcker 

Åsa Warnqvist, filosofie doktor i litteraturvetenskap, undersöker hur flykt skildras i 17 olika 

bilderböcker utgivna mellan år 2014-2016 i artikel Jag fick en nalle. Jag fick ett nytt land (2016). I artikeln 

belyser hon återkommande narrativa mönster samt undersöker hur författarna behandlar flykten 

från krig som trauma (Warnqvist, 2016, s. 51).  

 

Warnqvist (2016) menar att flykten, i majoriteten av böckerna, sker från ett krigsdrabbat hemland 

till trygghet och etablering i mottagarlandet. Även om platsen är av betydelse är det vanligt att 

varken hemlandet eller mottagarlandet är specificerat. Däremot kan platsen tydliggöras indirekt 

genom miljöbeskrivningar, namn och detaljer i bilderna (Warnqvist, 2016, ss. 52-53, 56). I samtliga 

bilderböcker betecknas mottagarlandet som det andra, det vill säga det främmande och annorlunda. 

Det är flyktingarna i böckerna som intar subjektsposition vilket medför att den nya platsen och 

människorna där framstår som exotiska (Warnqvist, 2016, s. 56).  

 

I ett flertal böcker väljer författarna att skildra flykten från krig som en rese- eller äventyrsberättelse 

med ett lyckligt slut. Det är inte lika vanligt att lägga fokus på flykten som trauma. Att romantisera 

tillvaron i mottagarlandet och framställa flyktingupplevelsen som en solskenshistoria där arbete, 

språk och vänner löser sig utan några motgångar är vanligt (Warnqvist, 2016, ss. 57, 63). 

Bilderböckerna för små barn kopplas fortfarande ofta till en mer konservativ tradition och syn på 

hem, kärnfamilj och det lyckliga slutet. Att fokusera på stabilitet och traditionella värden tycks vara 

författarnas strategier för att göra flykten begriplig för yngre barn (Warnqvist, 2016, s. 63). 

3.2 Inflyttade minoriteter och invandring i barnböcker 

Hur invandring och invandrare gestaltas i barn- och ungdomslitteratur undersöker litteraturvetaren 

Staffan Thorson i avhandlingen Barnbokens invandrare: en motivstudie i svensk barn- och ungdomslitteratur 

1945-1980 (1987). Det empiriska materialet består av texter från olika genrer. Gemensamt för 

samtliga är att invandraren gestaltas realistiskt och att handlingen utspelar sig i den samtida 

verkligheten (Thorson, 1987, ss. 27, 24). I studien är det texten som varit det väsentliga, bilder har 

inte analyserats (Thorson, 1987, s. 44).  
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Thorson (1987) anser att termer som invandrare och minoritet definieras med det svenska som 

norm. Det svenska betraktas oftast som det normala medan ovannämnda termer indikerar 

avvikelse från majoriteten, från det ”normala”. Han menar också att det finns en uppenbar risk 

med generaliserande termer och begrepp. Verkligheten framställs på ett stereotypt sätt när termer 

blir statiska och det resulterar många gånger i uppdelningen mellan ”vi” och ”dem”, det i en negativ 

bemärkelse (Thorson, 1987, s. 29). Vidare framhåller han att det finns en tendens att i böckerna 

betona det nationella medan det utländska tonas ner. Det är vanligt att utvandrarens hemland 

anonymiseras och Sverige centreras. Sverige framställs vanligtvis som förebild för frihet och ett 

gott liv medan hemlandet förknippas med misär, förtryck och fattigdom (Thorson, 1987, ss. 53, 

99, 112). 

 

Thorson (1987) framhåller att färgerna svart och vit haft olika betydelser i den västerländska 

kulturtraditionen. Det vita har betraktats som oskuldens och renhetens färg medan det svarta har 

kopplats samman med det hotfulla och onda (Thorson, 1987, s. 81). Thorson (1987) resultat visar 

på färgens symboliska värde. Åtskillnad görs mellan nordbor och invandrare, överlag gestaltas 

nordborna ljusa och invandrarna mörka. Det är vanligt att invandrarna beskrivs med yttre drag, 

framförallt betonas huden, håret och tändernas färg. Detta gäller inte för nordborna, deras hår- och 

hudfärg kommenteras sällan. Detta är ett fördomsfullt förhållningssätt som skapar gruppåtskillnad 

utifrån fysiska drag (Thorson, 1987, ss. 80-81, 83).  

 

Thorson (1987) har tagit fram ett mönster som är vanligt förekommande i böcker som har 

invandrarmotivet som tema.   

 

          Meddelande                                   Integration 

Bakgrund       Resa       Ankomst       Möte: Konflikter 

                                    Regression         (Thorson, 1987, s. 55) 

 

Berättelsen har hemlandet som startpunkt, sedan följer resan ankomsten och mötet med det nya 

landet. Berättelsen brukar avslutas med en konfliktlösning som leder till integration eller 

avståndstagande (Thorson, 1987, s. 55). 

3.3 Genusstrukturer i barnböcker 

I artikeln Gender Issues in Young Children's Literature (2008) granskar Ya Lun Tsao genusstrukturer 

som återfinns i barnlitteratur. Hon menar att barnlitteratur har en viktig funktion i barns utveckling. 

Böcker förmedlar sociala och kulturella normer, både genom text och bild. Vidare anser hon att 

bilderböcker har en stor inverkan på barns identitetsskapande och identitetsutveckling. 

Genusstereotyper är vanligt förekommande i barnlitteratur, vilket förmedlas och överförs till 

läsaren (Tsao, 2008, ss. 108-109). Barn identifiera sig ofta med de karaktärer och händelser som 
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skildras i litteraturen. Vad barn tar till sig kan röra sig om både känslor, handlingar och övertygelser. 

Detta kan komma påverka barns självbild och självkänsla på både positiva och negativa sätt. Om 

ett barns könsidentitet skildras negativt kan det påverka barnets självförtroende och 

självuppfattning. Böcker kan också ge barn en inblick i hur andra människor har det och skildra 

deras sätt att se på världen. Det medför en möjlighet att utveckla sina egna åsikter, både om sig 

själv och omvärlden (Tsao, 2008, ss. 109, 111). 

 

Tsao (2008) menar att flera studier visar på den manliga dominansen i barnlitteraturen. Pojkar och 

män är överrepresenterade både vad gäller text, bild och titlar. I bilderböcker skildras kvinnliga och 

manliga karaktärer på olika sätt. Männen framställs som starka, aktiva och dominanta medan 

kvinnliga karaktärer skildras som passiva och mindre handlingskraftiga (Tsao, 2008, s. 110). 

Kvinnliga karaktärer skildras ofta med stereotypa egenskaper eller i stereotypiska roller, sysslor och 

aktiviteter i hemmet är vanligt. Det finns dock tendenser i barnlitteraturen där kvinnliga karaktärer 

tillskrivs egenskaper som kan identifieras med manliga normer. Det är däremot mindre vanligt att 

manliga karaktärer antar feminina egenskaper och roller. Kvinnliga karaktärer brukar dessutom 

illustreras i klänning eller kjol, även vid tillfällen då klädseln är olämplig för aktiviteten (Tsao, 

2008, s. 112).  

 

I artikeln drar Tsao (2008) slutsatsen att bilderböcker ofta placerar kvinnliga karaktärer i passiva 

observatörsroller medan männen förblir aktiva. Hon menar att det vanligtvis förmedlas ett budskap 

till läsaren om att det är ett anmärkningsvärt undantag varje gång en kvinnlig karaktär intar en aktiv 

roll. Anledningen till detta är att övriga kvinnliga karaktärer fortfarande skildras som de traditionellt 

sett brukar göra (Tsao, 2008, s. 113). Vidare diskuterar Tsao (2008) hur hon anser att lärare ska 

förhålla sig till det hela. För att skapa en jämställd inlärningsmiljö i skolan menar hon att det viktigt 

att lärare väljer böcker där karaktärerna visar olika personligheter oberoende av kön. Lärare måste 

anstränga sig och göra medvetna val, böckerna ska spegla en rättvis bild av båda könen. Böcker 

som ifrågasätter rådande genusnormer, där kvinnor framställs som underlägsna och passiva och 

männen som starka och aktiva, är att föredra (Tsao, 2008, s. 113). 

3.4 Genus, etnicitet och generation i skolans läseböcker  

Angerd Eilard, filosofie doktor i pedagogik, analyserar i avhandlingen Modern, svensk och jämställd – 

om barn, familj och omvärld i grundskolans läseböcker 1962 – 2007 (2008) olika läseböcker för att 

synliggöra förekomsten av genus, etnicitet och generation. Samtliga läseböcker är riktade till barn i 

grundskolan. Eilard (2008) vill med studien synliggöra de implicita ideal, normer och värderingar 

som läseboken förmedlar genom att granska dem ur ett intersektionellt perspektiv (Eilard, 2008, 

ss. 24, 54, 84). 
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Under perioden 1962-1969 utgörs familjeidealet av en kärnfamilj där pappan intar rollen som 

allvarsam familjeförsörjare och mamman sköter hemmet (Eilard, 2008, s. 149). Vad gäller 

etnicitetmönster skildras, i huvudberättelserna, endast personer med svensk bakgrund. Däremot 

förekommer det i de allra flesta böcker inflikningar där ett helt land, kontinent eller kultur blir 

utgångspunkten. Något gemensamt i dessa skildringar är att det sker i termer av ”vi” och ”dem”, 

”vi” i Sverige och ”de andra” utanför landsgränserna. Ur ett genusperspektiv förekommer också 

”de andra”, kvinnan är underordnad den vite mannen (Eilard, 2008, ss. 149-150). 

 

Ett jämställt och jämlikt perspektiv är något som eftersträvas i böckerna under perioden 1969-

1980. Till skillnad från tidigare tidsperiod inkluderas personer med annan etnicitet än svensk, både 

i text och bild. Rådande normer ifrågasätts genom att skildra flickor och kvinnor respektive pojkar 

och män i otraditionella sysselsättningar. Medelklassperspektivet, som präglar föregående 

tidsperiod, övergår till ett arbetarklassperspektiv. I hemmen hjälps familjemedlemmarna åt med 

hushållssysslor. Jämställdhet och androgynitet är idealet (Eilard, 2008, ss. 210-211).   

 

Under perioden 1980-1989 är manligt och kvinnligt återigen åtskilt, mannen är normen och 

kvinnan underordnad (Eilard, 2008, s. 282). Det sker en tillbakagång till allt mer konservativa 

genusideal, könsskillnaderna är mer påtagliga än vad de var under 1970-talet (Eilard, 2008, s. 283). 

Personer med utländsk bakgrund inkluderas diskret, det vill säga förklaringar eller beskrivningar 

om bakgrunden förekommer sällan (Eilard, 2008, s. 284). 

 

Det är fortfarande ett arbetarklassperspektiv som framhålls under 1989-1994 (Eilard, 2008, s. 324). 

Det råder omvända hierarkier vad gäller kvinnor och män och vuxna och barn. I böckerna finns 

dock tendenserna att driva om denna omvända hierarki och förlöjliga i stort sett allt. Även om det 

ofta är mannen som förlöjligas är det egentligen på bekostnad av det kvinnliga. Detta speglar 

samtidens ideal, det manliga är det som värderats i samhället (Eilard, 2008, ss. 325-326). Flickor 

överlag, men framförallt flickor med annat ursprung än det svenska, har framträdande positioner. 

Ett mångfaldsperspektiv genomsyrar läseböckerna. Både utländska utseenden och namn 

förekommer i text och bilder. Etnisk mångfald förmedlas på ett naturligt och diskret sätt (Eilard, 

2008, ss. 326-327). 

 

Böckerna under tidsperioden 1994-2005 uttrycker jämställdhet men präglas av den västerländska 

kulturen. Över- och underordningen förekommer fortfarande men är ofta dold under ytan. Det 

går även urskilja en återgång från arbetarklassmiljöer till mer borgerliga förhållanden (Eilard, 2008, 

s. 408). Det är ingen större skillnad vad gäller framställandet av pojkar. De ägnar sig åt sådant som 

pojkar traditionellt sett brukar göra, däremot skildras staka och initiativtagande flickor (Eilard, 

2008, s. 410). Etnisk mångfald skildras genom att personer med utländskt utseende finns 

representerade. Även utländska namn förekommer i texterna. Huvudpersonsinnehavarna är 
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fortfarande personer med svensk bakgrund. I en del böcker ges dock mer utrymme åt personer 

med olika etniska bakgrunder (Eilard, 2008, s. 411). Det förekommer fortfarande ett ”vi” och 

”dem”-tänk och en skillnad görs mellan väster- och österländskt där det västerländska är normen 

och utgångspunkten (Eilard, 2008, ss. 365, 411). 

3.5 Sammanfattning 

I ovanstående avsnitt lyfts, för studien, relevant forskning som tillsammans inringar ett brett 

område. Warnqvists (2016) artikel omfattar området flykt i bilderböcker och är relevant för studien 

i och med temat. Thorsons (1987) avhandling bidrar med information om hur invandring och 

invandrare gestaltats i barnlitteratur, vilket också inrymmer karaktärer på flykt. Studien har idag 

över 30 år på nacken vilket bäddar upp för en jämförelse mellan resultaten för att se om Thorsons 

(1987) resultat står sig än idag. Tsao (2008) artikel bidrar med fakta kring genustrukturer i 

barnlitteratur och belyser barnlitteraturens påverkan på barns identitetsskapande och 

identitetsutveckling. Eilards (2008) avhandling tillför en didaktisk aspekt till studien och berör 

dessutom det intersektionella perspektivet som även tillämpas i denna uppsats. Både Tsao (2008) 

och Eilards (2008) studier bidrar med relevant fakta om framställning av karaktärer i barnlitteratur. 
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4 Teoretiska utgångspunkter 

Nedan följer en beskrivning av studiens teoretiska utgångspunkter. Det intersektionella 

perspektivet tillämpas i studien för att förstå hur genus, etnicitet och klass framställs hos litterära 

karaktärer. Kategorierna samverkar ofta med varandra och kan vara svåra att särskilja. För att få en 

omfattande bild av hur karaktärerna framställs föll valet på detta perspektiv. Vidare följer ett avsnitt 

med teorier om hem, hemlöshet och identitet som är relevant för att kunna undersöka hur både 

platsen och karaktärer framställs. Utgångspunkten i denna uppsats är barnlitteratur och därför lyfts 

avslutningsvis skönlitteraturens relevans. 

4.1 Intersektionalitet  

Ordet intersektionalitet, eller intersectionality, har bildats av verbet ”to intersect” vilket betyder att 

genomskära, att korsa (Lykke, 2003, s. 48). Kort sagt handlar intersektionalitet om hur människor 

är inbäddade i olika former av över- och underordning (Ahrne, 2016, s. 179). Paulina de los Reyes 

och Diana Mulinari (2005) menar att tanken med intersektionalitetsperspektivet är att synliggöra 

och vidga förståelsen av makt och ojämlikhet genom att spränga de traditionella gränserna mellan 

kön, etnicitet och klass (de los Reyes & Mulinari, 2005, s. 27). Även Nina Lykke (2003), professor 

i genusvetenskap, diskuterat intersektionalitet. Hon menar att begreppet använts för att beskriva 

en analys som visar på hur maktordningar, baserade på kategorier såsom genus, etnicitet, klass, 

ålder och sexualitet, samverkar och konstruerar varandra (Lykke, 2003, s. 48). Intersektionalitet är, 

enligt de los Reyes och Mulinari (2005), ett teoretiskt perspektiv där verkligheten måste granskas 

med nya ögon. Förutfattade meningar och antagen kunskap om den sociala ordningen i samhället 

måste ifrågasättas (de los Reyes & Mulinari, 2005, s. 23). 

 

Lykke (2003) framhåller att en kritik mot det intersektionella perspektivet är det faktum att 

perspektivet inrymmer en mängd olika maktsymmetrier och därför riskerar bli analytiskt 

ohanterligt. För att undvika hamna inför en sådan kritik menar hon att vissa maktsymmetrier bör 

väljas framför andra (Lykke, 2003, ss. 52-53). Denna studie avgränsas därför till de kategorier som 

för studien är mest relevanta. Det är framförallt kategorierna genus och etnicitet som fokuseras 

även om också klassperspektivet finns representerat. 

4.1.1 Genus 

Yvonne Hirdman (2001) menar att genus bör ses som ett verktyg för att undkomma den 

uppdelning av kvinnligt och manligt som allt för ofta präglar genustänkandet (Hirdman, 2001, s. 

14). Manligt och kvinnligt är något som hålls isär och kan ses som varandras motpoler. Flera gånger 

upprepas det som Hirdman valt att kalla maskulinums första lag ”att vara man är att inte vara 

kvinna”. För att passa in i normen ska män vara manliga och kvinnor kvinnliga. Samhället 

genomsyras dessutom av ett hierarkiskt system där det manliga är överordnat det kvinnliga, det 
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manliga värderas högre och män tilldelas mer makt. Dessa två principer, isärhållande och hierarki, 

kallar Hirdman (2001) för ett genussystem eller genusordning. Genusordningen skapas och 

upprätthålls av alla människor, män som kvinnor, dock mer eller mindre medvetet (Hirdman, 2001, 

ss. 65, 75). Hirdman (2001) menar att ordet genus behövs för att tydliggöra att det är det sociala 

könet som åsyftas. Ordet kön blir lätt missförstått av den anledning att det kan komma handla om 

både ”det biologiska könet” och det formade (Hirdman, 2001, s. 16). 

 

Judith Butler (2007) ifrågasätter å sin sida feministiska teoretikers tolkningar av förhållandet mellan 

begreppen kön och genus, det vill säga biologiskt kön och kulturellt konstruerat genus (Butler, 

2007, s. 55). Hon menar att kön, liksom genus, är socialt konstruerat och att de båda verkar för att 

upprätthålla varandra. I ett av hennes resonemang ställer hon sig frågande till om det som kallats 

kön i själva verket alltid varit genus? Vidare konstaterar hon att det i sådana fall inte finns någon 

skillnad alls mellan det som kallas kön och genus (Butler, 2007, ss. 56). Butler (2007) och Hirdmans 

(2001) syn på genus skiljer sig delvis åt. Butler (2007) ser, till skillnad från Hirdman (2001), inte 

genus som en kulturell eller mångfaldig tolkning av könet (Butler, 2007, s. 55). Kön anses ofta vara 

något fast och bestämt medan genus skapas i efterhand. Butler (2007) menar att kön inte kan 

betraktas som något fördiskursivt faktum eftersom kön redan är tolkat och därav fått kulturell 

innebörd. Kön och genus konstrueras, enligt henne, på samma sätt. (Butler, 2007, ss. 57-58). I 

denna studie används genus som en benämning av det sociala könet, det vill säga den kulturella 

tolkningen av kön. Följaktligen är det Hirdmans (2001) definition av genus som tillämpas. 

4.1.2 Etnicitet 

Charles Westin (2015) menar att begreppet etnicitet är ett paraplybegrepp som inrymmer etniska 

fenomen såsom identiteter, grupper och relationer (Westin, 2015, s. 45). Det är flera forskare som 

pekar på termens mångfacetterade innebörd, Thomas Hylland Eriksen (1998), professor i 

socialantropologi, är en av dem. Han konstaterar att det finns flera sätt att definiera och närma sig 

begreppet. Själv har han valt att framhålla socialantropologiska ansatser. Han menar att det är 

genom sociala situationer och möten samt människans sätt att hantera och förhålla sig till krav och 

utmaningar som etniciteten uppstår och får mening. Etnicitet är inte egenskaper hos en grupp, det 

är aspekter av sociala relationer mellan aktörer som ser sig själva som kulturellt avskilda från 

medlemmar av andra grupper. Det är i förhållande till något annorlunda, det vill säga en icke-

medlem av gruppen, som gruppidentitet kan definieras (Hylland Eriksen, 1998, ss. 9-10, 19, 22).  

 

Enligt Rune Johansson (2000) medför etnicitet känslor av ”vi” och ”dem” som sedan kombineras 

med olika kriterier och därigenom blir etniska (Johansson, 2000, ss. 87-88). Känslor av ”vi” och 

”dem” är något som även lyfts av Ove Sernhede (2016). I varje samhälle finns det skillnader som 

skapar friktion och motsättningar. Det är dessa motsättningar som ligger till grund för indelningen 

av ”vi” och ”dem” (Sernhede, 2016, s. 74). Hylland Eriksen (1998) menar att något gemensamt 



 

 15 

oavsett angreppssätt är att etnicitet rör klassificering av människor och grupprelationer (Hylland 

Eriksen, 1998, s. 12). En vardaglig uppfattning av ordet etnicitet är att det rör all form av särskiljning 

av människor när det kommer till nationalitet, ursprung, kultur, religion och hud- och hårfärg 

(Wikström, 2009, s. 11). Detta synsätt tillsammans med Hylland Eriksens (1998) definition, där han 

betonar den sociala relationen, ligger till grund för hur etnicitet betraktas i denna studie.  

4.1.3 Klass 

Begreppet klass är omdiskuterat av den anledning att det finns flera olika sätt att använda och 

definiera klass (Svallfors, 2017, s. 36). Klassbegreppet kan delvis användas för att visa på alla de 

materiella ojämlikhet som finns i samhället men kan också avse relationer som utgörs av positioner 

i arbetsdelningen i samhället (Svallfors, 2017, s. 36). Gemensamt, oavsett hur klass definieras, är att 

klass handlar om sådant som har betydelse för försörjning. Det kan röra sig om tillgångar eller 

sysselsättning i relation till arbete (Svallfors, 2017, s.37).  

 

Det har blivit allt vanligare att forskare lägger mindre fokus på klassbegreppets socioekonomiska 

klassifikation och istället framhåller de kulturella aspekterna (Ambjörnsson, 2004, s.35). Detta 

alternativa sätt att se på sociala skillnader framfördes till en början av sociologen Pierre Bourdieu 

som menar att klass även bestäms av människors olika livsstilar (Larsson, 2015, s. 339). Bourdieu 

(1986) skiljer på ekonomiskt, kulturellt och socialt kapital (Bourdieu, 1986, s. 243). Att endast se 

till det ekonomiska kapitalet, utan att ta hänsyn till övriga kapital, är enligt Bourdieu (1986) 

otillräckligt (Bourdieu, 1986, s. 242). Det ekonomiska kapitalet är direkt kopplat till inkomst och 

materiella tillgångar, det vill säga sådant som omedelbart kan omvandlas till pengar (Bourdieu, 1986, 

s. 243). Det kulturella kapitalet kan under vissa förutsättningar omvandlas till ekonomiskt kapital 

och kan även innefatta utbildningskompetenser (Bourdieu, 1986, s. 243). Det sociala kapitalet 

utgörs av en individs nätverk. Med andra ord om strukturer och resurser som kan medverka till att 

skapa olika fördelar (Bourdieu, 1986, s. 248). I denna studie är det Bourdieus (1986) synsätt på 

klassbegreppet som tillämpas, det vill säga att kulturella såväl som socioekonomiska aspekter är 

relevanta. 

4.2 Hem, hemlöshet och identitet 

Mavis Reimer (2013) har gjort flera studier där hon undersöker hur hem och hemlöshet gestaltas i 

barnlitteratur. Reimer (2013) menar att ett återkommande berättarmönster i barnlitteraturen är att 

ha hemmet som utgångspunkt. Händelseförloppet tar sin början i hemmet som sedan övergår till 

hemlöshet, äventyr och slutligen återvändning till hemmet eller eventuellt tillskrivande av en från 

början obekanta platsen som ett nytt hem (Reimer, 2013, s. 1). Nikolajeva (2017) har sammanfattat 

detta grundmönster enligt följande: hem-uppbrott hemifrån-äventyr-hemkomst (Nikolajeva, 2017, 

s.73). Den struktur Reimer (2013) nämner skulle kunna sammanfattas som hem-hemlöshet-(nytt) 

hem och skiljer sig därmed något från den Nikolajeva (2017) presenterar. Reimer (2013) konstaterar 
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vidare att berättarmönstret under senare tid börjat utmanas i litteraturen och istället kännetecknas 

av andra förhållningssätt till hem och hemlöshet. Barnen i böckerna kan vara immigranter eller 

flyktingar. En skillnad från det tidigare mönstret är att det inte längre är självklart att karaktärerna 

bosätter sig i slutet av berättelsen, hemlöshet kan vara något att föredra (Reimer, 2013, s. 1).  

 

Hem är något som, på ett eller annat sätt, är kopplat till en människas identitet. Identitet och 

kulturellt särskiljande drag bör, enligt Ove Sernhede (2016), diskuteras i relation till historia, rötter 

och tillhörigheter (Sernhede, 2016, s. 90). Människan formas av den kultur, det språk och de rötter 

som funnits under personens uppväxt. Allt detta sätter spår som på olika sätt påverkar människans 

identitet. Dessa spår är dock inte permanenta utan kan förändras under tid och går att lösgöra sig 

från (Sernhede, 2016, s.91). ”Roots” och ”routes” är två relevanta begrepp som kan användas för 

att diskutera förhållandet mellan migration och tillhörighet (Christensen & Jensen, 2011, s. 147). 

”Roots” kan ses som fasta och förankrade medan ”routes” å sin sida kan förklaras som rötter på 

resande fot (Friedman, 2002, s. 22). Skillnaden mellan begreppen är att en individs ”route” inte 

bestäms av, men relaterar till, personens ”roots”, det vill säga rötter. För individen innebär det att 

identiteten inte längre är helt bunden till rötterna utan lösgjorts på ett sätt som öppnar upp för nya 

möjligheter. Det innebär däremot inte att individen frigjort sig från tillhörighet, menig, trygghet 

och fast mark under fötterna. Rotsystemen, ”roots” och ”routes”, är viktiga för att kunna förstå 

hur identitet och behovsstrukturer formas (Sernhede, 2016, s.91). Människor kan ha både ”roots” 

och ”routes” i sina liv. Att flytta runt, vare sig det är frivilligt eller framtvingat, är sammankopplat 

med säkerhet, skapande av gemenskaper, kontinuitet och tillgivenhet för platser (Christensen & 

Jensen, 2011, s.147). 

4.3 Skönlitteraturens relevans och pedagogiska roll 

Varför skönlitteratur är viktigt och bör läsas är frågor som har många olika svar. Även om 

litteraturläsning är viktigt för barns språkutveckling finns det också andra fördelar (Tenngart, 2012, 

s. 24). Litteraturläsning kan hjälpa läsaren att förstå omvärlden, är identitetutvecklande och kan 

användas för att bearbeta och utmana erfarenheter och värderingar (Persson, 2007, ss. 218, 224). I 

böcker skildras kognitiva och emotionella förmågor vilket också gör att barn utvecklas inom dessa 

områden. Genom litteraturen skapas, medvetandegörs, bekräftas och sprids tankemönster 

(Tenngart, 2012, s. 24).  

 

Kåreland (2015) poängterar vikten av att inte enbart låta barn läsa och reflektera över böcker på 

egenhand. Det är enligt henne viktigt att barn och elever samtalar om texter. Det är genom samtal 

som barnet utvecklas och får nya kunskaper. Vuxna måste vara uppmärksamma kring det barnet 

inte tycks förstå för att kunna förklara och förtydliga. Lika viktigt är det att stanna upp vid sådant 

som barnet verkar vilja prata mer om (Kåreland, 2015, ss. 112, 114). Jönsson (2016) framhåller att 

det är i samtal och mötet med andras läsning som de bästa reflektionerna över text och innehåll 
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sker (Jönsson, 2016, s. 94). Persson (2007) nämner även han att skönlitteratur kan användas som 

grund för litteratursamtal. Genom sådana samtal kan elevernas nyfikenhet, kritiska tänkande och 

empati utvecklas (Persson, 2007, s. 255). 

 

Att samtala om barnlitteratur är mycket betydelsefullt men det är också viktigt med böcker som 

ger plats åt barns egna inlevelse och fantasi. Detta är viktigt för att inspirera och utmana barn till 

att tänka och handla utifrån egna slutsatser. Det är därför bra att barns identitet och rättigheter 

många gånger berörs i barnlitteratur. Således blir de litterära världar som skildras en plats för läsaren 

att jämföra och testa tankar och upplevelser. För att detta ska bli lyckat är det viktigt att ha ett brett 

urval av böcker som lyfter olika perspektiv, känslor, realistiska såväl som fantasifulla böcker, skrivna 

av både inhemska och utländska författare och så vidare. Genom att använda detta breda urval kan 

barnlitteraturen bidrar till att skapa ett mer accepterande samhälle med en förståelse för både andra 

och egnas rättigheter (Widholm, 2012, ss. 49-50). Ett mer accepterade och respekterande 

förhållningssätt kan även uppnås av att använda globala litteratur, det vill säga böcker som är 

internationella antingen genom ämne, publicering eller författarens ursprung. Dessa böcker kan 

också bidra med att bryta skadliga och förtryckande attityder och utveckla läsarens interkulturella 

förståelse (Martens et al., 2015, s. 610). 
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5 Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur karaktärer på flykt skildras i ett urval samtida 

barnböcker samt undersöka platsen och hemmets funktion för att se vilka värderingar som 

förmedlas i böckerna. 

 

Följande frågeställningar ligger till grund för arbetet: 

• Hur framställs litterära karaktärer på flykt utifrån kategorierna genus, etnicitet och klass? 

• Hur skildras samt relaterar karaktärer till platsen och hemmet?  
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6 Metod 

I följande avsnitt presenteras val av metod följt av motivering och kritik mot metodvalet. Vidare 

beskrivs det urval och de avgränsningar som gjorts för att avslutas med en genomgång av det 

empiriska materialet samt en presentation av tillvägagångsätt vid analys. 

 

I syfte att söka svar på studiens frågeställningar analyseras fem barnböcker som behandlar temat 

flykt. För bearbetning och analys av böckerna tillämpas en kvalitativ textanalys. Textanalys innebär 

att noggrant läsa textens delar, inklusive den helhet och kontext som texten ingår i, för att ta fram 

det väsentliga innehållet. Textanalysen är även användbar för att ta fram ett innehåll som ligger dolt 

under ytan. Med hjälp av intensiv läsning av texten, vilket textanalysen innebär, kan innehållet 

synliggöras (Esaiasson et al., 2017, s. 211). Begreppet ikontext, som myntats av Kristin Hallberg 

(1982), är även relevant för studien då delar av det empiriska materialet består av bilderböcker. 

Enligt det ikontextuella synsättet består bilderboken av två olika teckensystem, text och bild. 

Interaktionen mellan dessa två system är bilderbokens ”egentliga text”. Det är först när hänsyn 

tagit till båda dessa som bilderbokstexten kan förstås fullt ut (Hallberg, 1982 s. 165). Med det sagt 

analyseras både bild och text i denna studie. 

6.1 Validitet och reliabilitet 

Begreppen validitet och reliabilitet avser ge svar på studiens giltighet. Validitet handlar om studiens 

mätbarhet, det vill säga om studien besvarar de frågor som varit avsedda att besvaras. Begreppet 

inrymmer även huruvida val av metod är lämplig för studiens syfte (Bergström & Boréus, 2012, s. 

41). Den kvalitativa metoden, som studien bygger på, möjliggör en tolkande analys av det empiriska 

materialet istället för en statistisk sammanställning, vilket hade varit fallet vid en kvantitativ metod. 

För att kunna svara på studiens frågeställningar krävs att texten analyseras mer ingående. Som 

nämnt ovan kan innehållet ligga dolt under ytan (Esaiasson et al., 2017, s. 211). Den kvalitativa 

metoden lämpar sig därav bättre än den kvantitativ innehållsanalysen som baseras på att ett större 

antal analysenheter behandlas likvärdigt och uttrycks med numeriska världen (Esaiasson et al., 

2017, s. 198). 

 

Bergström & Boréus (2012) konstaterar att reliabilitet handlar om studiens noggrannhet och att det 

vid textanalys är tolkningsaspekten som är det väsentligaste. Målet är att en annan person som 

undersöker samma fenomen och på samma sätt ska komma fram till ett likvärdigt resultat 

(Bergström & Boréus, 2012, s. 42). Bryman (2011) menar att den kvalitativa metoden ofta kritiseras 

för att vara allt för subjektiv, forskarens personliga uppfattningar riskerar ta för mycket utrymme 

(Bryman, 2011, s. 368). Med det sagt går det inte helt utesluta att omedveten påverkan förekommer 

i denna studie. Tidigare kunskaper och erfarenheter kan påverkat den tolkning som görs av det 

empiriska materialet och således kan personer med andra erfarenheter i en viss utsträckning bemöta 
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materialet annorlunda. Påpekas bör att syftet med studien är att öka medvetenheten kring innehållet 

i böckerna, avsikten är inte att visa på den absoluta sanningen. 

6.2 Urval och avgränsningar 

De första kriterierna vid urvalet av barnböcker var att bokens huvudsakliga tema skulle vara flykt 

och att böckerna publicerats inom det senaste decenniet. Urvalet skedde på stadsbiblioteket i 

Uppsala och Jönköping. En första tanke var att endast analysera kapitelböcker för barn i åldrarna 

6-9 år men då urvalet inom denna ålderskategori var begränsat på de båda biblioteken valdes även 

bilderböcker samt kapitelböcker riktade till barn i åldrarna 9-12 år ut. Det första urvalet resulterade 

i 15 bilderböcker och 7 kapitelböcker, det slutliga urvalet gjordes sedan slumpmässigt. Det var dock 

bestämt att två av böckerna skulle vara kapitelböcker, bilderböckerna och kapitelböckerna 

slumpades därför var för sig. Det slumpmässiga urvalet gjordes genom att skriva upp samtliga titlar 

på varsin lapp och lägga dem i två olika burkar, en burk för bilderböcker och en för kapitelböcker. 

Därefter drog en utomstående person tre respektive två lappar för att slumpa fram böckerna till 

studien (Bell, 2016, s. 180). Detta resulterade i böckerna som presenteras nedan (se avsnitt 6.3). På 

grund av den begränsade tiden och utrymmet för studien har en avgränsning varit antalet 

analyserade böcker. 

6.3 Material 

Nedan följer en beskrivning av det empiriska materialet som ligger till grund för analysen.  

 

Mina två filtar (2014) 

Författare: Irena Koblad 

Illustratör: Freya Blackwood 

Huvudkaraktären Lilla Hjulet och hennes moster har tvingats lämna sitt hemland för att fly till ett 

land långt borta. Detta land är kallt och annorlunda, inte alls som det land de lämnat bakom sig. 

En dag möter Lilla Hjulet en flicka i parken. De båda flickorna utvecklar en vänskap som hjälper 

Lilla Hjulet att hitta sin plats i världen och känna trygghet igen. 

 

Milos flykt (2008) 

Författare: Åsa Storck 

Illustratör: Andréa Räder 

Huvudkaraktären Milo har flytt från kriget i hemlandet till Sverige. Trots det tvingas familjen leva 

gömda eftersom de inte fått något uppehållstillstånd. Familjen måste ständigt vara på sin vakt och 

hela tiden flytta runt för att inte bli upptäckta. Att spela fotboll och leva som de andra barnen är 

svårt för Milo. En dag förändras allt, Milo träffar Elias. Deras vänskap får Milo att vilja leva som 
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alla andra barn, han vill inte längre gå runt och oroa sig för att bli upptäckt. Han vill spela fotboll 

och kunna följa med sin kompis hem.  

 

Pudlar och pommes (2016) 

Författare och illustratör: Pija Lindenbaum 

De fyra hundarna Ullis, Ludde, Katta och Vovve bor i ett fint land där de har det väldigt bra. En 

dag börjar maten och vattnet ta slut och någon har slängt en stor bumling i poolen så den har gått 

sönder. Hundarna måste lämna sitt land och ge sig ut på havet för att hitta någon annanstans att 

bo. De kommer till ett land där de möts av tre pudlar, snälla pudlarna och dumma pudeln. I det 

nya landet kämpar hundarna med att bli välkomnade och accepterade. 

 

Fyra fötter, två sandaler (2016) 

Författare: Karen Lynn Williams & Khadra Mohammed 

Illustratör: Doug Chayka 

Lina befinner sig i ett flyktingläger i Peshawar med sin mamma och hennes två småbröder. Feroza 

har kommit till samma läger och är där med sin farmor. En dag kommer en lastbil med kläder till 

flyktinglägret. Ett par gula sandaler ligger utspridda på marken och Lina och Feroza råkar får tag i 

en var. Det är på så sätt de lär känna varandra. Lina föreslår att de ska dela på sandalerna men hon 

menar inte att de ska gå runt med en fot bar. Deras vänskap utvecklas och det är allt tack vara fyra 

fötter och två sandaler. 

 

Om jag får stanna (2017) 

Författare: Kajsa Gordan 

Huvudkaraktärerna Ilona och Stella är bästa kompisar och har varit det sedan de började 

förskoleklass för snart sju år sedan. Ilona bor i ett kloster med sin familj och andra familjer i en 

liknande situation i väntan på att få svar på asylansökan. Ilona och hennes lillebror går i skolan men 

deras föräldrar kan inte lämna klostret, polisen kan ta dem då. Stella bor med sin familj i ett hus. 

Ibland får hon dåligt samvete och känner skuld för att hon har det så bra medan Ilona och de andra 

på klostret inte ens vet om de får stanna i Sverige.  

6.4 Bearbetning av material och analysmetod 

Föreliggande studie utgår från den tematiska analys som Virginia Braun och Victoria Clarke 

presenterar i artikel Using thematic analysis in psychology, Qualitative Research in Psychology (2006). 

Modellen som presenteras i artikeln är en vägledning i tematisk analys och utgörs av sex olika faser 

(Braun & Clarke, 2006, s. 86). Den första fasen i den tematiska analysen innebär att bekanta sig 

med materialet genom att läsa och gå igenom det flera gånger samt anteckna tankar och idéer 

(Braun & Clarke, 2006, s. 87). I denna studie består det empiriska materialet av barnlitteratur. Dessa 

böcker har lästs både snabbt och noggrant flera gånger för att få en uppfattning och en bra insikt 
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om det som förmedlas i böckerna. De tankar och idéer som framkommit vid läsning har noterats 

för att enklare kunna se samband mellan olika böcker.  

 

Att börja se samband leder vidare till modellens andra fas som går ut på att göra en första kodning 

av intressanta funktioner i materialet (Braun & Clarke, 2006, s. 87). Samtliga böcker har granskats 

för att kunna skapa olika koder och plocka ut data som är intressant för analysen. I fas tre har de 

koder, som identifierats i ett tidigare skede, kategoriserats in i olika teman. Att sortera och 

kategorisera koderna i olika teman underlättar analysarbetet (Braun & Clarke, 2006, ss. 87, 89). I 

fas fyra granskas om teman som framkommit i steg tre stämmer överens med de koder som 

definierats. Det är även viktigt att i denna fas granska huruvida de teman som tagits fram stämmer 

överens med studiens syfte, frågeställningar och den teori som ligger till grund för arbetet. Teman 

som tagits fram ska vara sammanhängande med studien (Braun & Clarke, 2006, ss. 87, 91). I fas 

fem sker förfining och namngivning av de olika temana för att materialet ska bli tydligt och 

sammanhängande. Det är viktigt att rubriken ett tema får representerar innehållet och är 

lättförståeligt (Braun & Clarke, 2006, ss. 87, 92). Den sjätte och sista fasen innebär att producera 

det färdiga resultatet vilket medför en sista möjlighet att analysera materialet och reflektera kring 

temanas betydelse och förhållanden till varandra. Det är viktigt att hitta citat och beskrivningar som 

gör att varje tema framställs på ett tydligt sätt samt svara på studiens syfte och frågeställningar 

(Braun & Clarke, 2006, ss. 87, 93). 

6.4.1 Analysfrågor och schema över kvinnliga och manliga egenskaper 

Följande frågor har utformats för att vara en hjälp vid analysarbetet och för att kunna identifiera 

olika teman: 

Beteende – Vilka sysselsättningar har karaktärerna? Kan det kopplas till genus, etnicitet eller klass? 

Utseende – Beskrivs karaktärernas utseende eller andra yttre attribut såsom kläder eller föremål? 

Vilken betydelse har det? 

Platsen – Hur skildras platsen och hemmet? Hur relaterar karaktärerna till hemlandet och det nya 

landet?  

 

För att i analysen kunna belysa hur kvinnliga och manliga karaktärer framställs i litteraturen används 

Nikolajevas (2017) schema för stereotypiskt manliga och kvinnliga egenskaper. Egenskaperna för 

män/pojkar respektive kvinnor/flickor presenteras i motsatspar och är: starka, vackra; våldsamma, 

aggressionshämmande; känslokalla, emotionella och milda; aggressiva, lydiga; tävlande, 

självuppoffrande; rogivande, omtänksamma och omsorgsfulla; skyddande, sårbara; självständiga, 

beroende; aktiva, passiva; analyserande, syntetiserande; tänker kvantitativt, tänker kvalitativt; 

rationella, intuitiva (Nikolajeva, 2017, s. 193). 
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7 Analys och resultat  

I följande avsnitt presenteras analysen och resultatet för studien. Avsnittet är uppdelat i fyra 

huvudrubriker varav två med tillhörande underkategorier. Temana är utformade efter de mönster 

som framkommit under analysarbetet av böckerna. För att kunna besvara frågeställningen om hur 

karaktärer framställs utifrån kategorierna genus, etnicitet och klass utgår textanalysen från det 

intersektionella perspektivet. Valet av det intersektionella perspektivet grundar sig i att genus, 

etnicitet och klass är komplexa och innehållsrika kategorier som ofta samspela med varandra. Även 

om kategorierna oftast redovisas separat har hänsyn tagit till perspektivet. Anledningen till 

uppdelningen är att det ska bli tydligare och lättare att följa. Textanalysen utgår även från teorier 

om hem, hemlöshet och identitet för att kunna besvara studiens båda frågeställningarna.  

 

Av de fem analyserade böckerna är tre bilderböcker som samtliga saknar sidnumrering. För 

hänvisning till verken är sidorna räknade från och med den sida berättelsen startar. För att göra 

analysen tydligare och underlätta vid läsningen används främst blockcitat vid citering, då också vid 

kortare citat, och endast sidnummer refereras till vid hänvisning till det empiriska materialet. 

7.1 Platsen 

Nedan presenteras de teman som utformats efter analysen av det empiriska materialet och som har 

en tydlig koppling till platsen. Varje tema presenteras i varsin underrubrik. 

7.1.1 Flyktens vägar 

I samtliga valda titlar är flykten ett viktigt inslag. Vad som skiljer de olika verken åt är hur själva 

flykten skildras och vad som orsakar den. Reimer (2013) och Thorson (1987) har uppmärksammat 

varsitt liknande mönster där berättelserna tar sin början i hemlandet följt av en resa och ett möte 

med det nya landet. Mötet leder i sin tur antingen till etablering eller återgång till hemlandet (Reimer, 

2013, s. 1; Thorson, 1987, s. 55). Två av de böcker som analyserats följer eller ligger mycket nära 

detta mönster. I Pudlar och pommes (2016) efterföljs mönstret genom att skildras fyra hundars flykt 

från deras hemland, en flykt som sker över havet, till mottagarlandet där hundarna så småningom 

bosätter sig. Även Mina två filtar (2014) följer till stora delar Remier (2013) och Thorsons (1987) 

mönster (Reimer, 2013, s. 1; Thorson, 1987, s. 55). Boken tar sin början i ett krigsdrabbat hemland, 

vilket försätter huvudkaraktären och hennes moster på flykt till ett nytt och tryggt land. Skillnaden 

från Pudlar och pommes (2016) är att läsaren aldrig får vara med under själva flykten utan berättelsen 

går direkt från hemlandet till mottagarlandet. 

 

I tre av verken har författarna valt att inte skildra hela flyktprocessen utan istället inriktat sig på 

delar av den. Fyra fötter och två sandaler (2016) utspelar sig genomgående i ett flyktingläger. Berättelsen 

tar därmed sin början efter att flykten har inletts och avslutas innan karaktärerna anlänt till 
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mottagarlandet. Resterande två verk utspelar sig helt i mottagarlandet. Milos flykt (2008) skildrar 

Milo och hans familj som kommit till Sverige men lever gömda: 

Just nu går det bara inte bo där. Det är därför de har flytt hit. Ändå får de inte stanna i 
Sverige (s.12) 

I boken skildras aldrig flykten till mottagarlandet men däremot skildras en flykt i mottagarlandet. 

Milo med familj tvingas ständigt flytta och gömma sig för att inte bli upptäckta: 

Det är därför de måste gömma sig. Det är därför de har flyttat från gömställe till gömställe 
i flera år nu (s.12) 

Jag är ledsen, säger hon, men ni kan inte vara kvar här. Ni måste flytta igen. Dom som 
egentligen bor i lägenheten behöver den igen (s. 27). 

Boken är första delen i en serie av böcker och slutar innan läsaren får veta hur det går för Milo och 

hans familj. I kontrast till det mönster Thorson (1987) pekar på slutar inte denna bok med en 

lösning som leder till integration eller regression, det vill säga om familjen får stanna i Sverige eller 

inte (Thorson, 1987, s. 55). 

 

Inte heller i Om jag får stanna (2017) skildras flykten till mottagarlandet utan tar istället sin början 

när flykten redan ägt rum. Ilona med familj bor gömda på ett kloster i väntan och hoppet om att 

få uppehållstillstånd, vilket de tillslut får: 

”Vi får stanna. Vi har fått uppehållstillstånd.” Det är som när man drar korken ur en 
magnumflaska på nyårsafton. Alla far upp i sina bänkar och jublar:  

”JAAA!” (s. 131) 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att det som skiljer de analyserade böckerna och Reimers (2013) 

mönster åt är att fyra av fem böcker inte skildrar hela processen (Reimer, 2013, s. 1). I tre av de 

analyserade verken har karaktärerna redan lämnat hemlandet när berättelsen tar sin börja. Trots det 

kommer hemlandet på tal i samtliga verk för att förklara orsaken till flykten. I tre av böckerna har 

karaktärerna på flykt ett nytt hem i slutet, tilläggas bör att ingen bok slutar med återvändning till 

hemlandet. 

7.1.2 Flyktens orsaker 

I samtliga valda verk har karaktärerna på flykt tvingats lämna sina hemländer på grund av 

oroligheter för att hitta trygghet någon annanstans. En genomgående orsak till karaktärernas flykt 

är krig. I två av verken framkommer andra orsaker till flykten även om krig är närvarande i dessa 

böcker också. I Om jag får stanna (2017) är det framförallt förtryck och våldsbrott som ligger bakom 

flykten: 
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Vi kunde inte stanna i vårt land. Först var det krig, fast det var innan jag föddes. Sen tog 
kriget slut, men då fanns det de som fortsatte hata varandra […] Min mamma och pappa 
kom från två byar som hatade varandra […] En natt när pappa var borta bröt sig några 
män in i vårt hus och gjorde illa mamma och hotade att döda hela vår familj. Jag satt i ett 
hörn med Milo i knät och såg precis allt som hände. Mamma som låg på köksgolvet. Blodet 
och det som var trasigt. Efter det var vi tvungna att fly (ss. 46–47). 

I Pudlar och pommes (2016) är den huvudsakliga orsaken till flykten den torka som råder i landet även 

om också en krigshandling antyds: 

Nån har slängt en stor bumling i poolen så den har spruckit (s. 8) 

Pudlar och pommes (2016) skiljer sig på ytterligare ett sätt från de övriga analyserade verken och 

till viss del även från vad Thorson (1987) framhåller i sin studie. Sverige, i detta fallet 

mottagarlandet, brukar betraktas som ett föregångsland medan hemlandet förknippas med krig, 

misär och fattigdom (Thorson, 1987, ss. 53, 112). Förvisso stämmer det att hundarnas hemland 

blir obeboeligt på grund av torkan och bumlingen men det skildras också en annan sida av landet. 

Till en början beskrivs hundarnas hemland som ett fint och härligt land. I enighet med Bourdieus 

definitioner (1986) verkar hundarna haft det gott ställt innan torkan, både vad gäller ekonomiska 

och materiella tillgångar (Bourdieu, 1986, s. 243). Boken är den enda av de analyserade verken där 

läsaren faktiskt får information om att karaktärerna har haft det bra ställt innan flykten: 

Det här är landet där dom bor […] Vad härligt dom har det! Kolla på potatisen! Och en 
pool […] Det är kanonbra nästan jämt (s. 1) 

Dom packar pyjamasar och plånboken. Inga tandborstar. 
-Vi köper nya när vi kommer fram, säjer Ludde (s. 9) 

7.1.3 Sverige och det västerländska 

Ett mönster som påträffas i en majoritet av de analyserade böckerna är att ha ett tydligt fokus på 

det västerländska. Mottagarlandet centreras medan huvudkaraktärernas hemland får stå tillbaka. I 

samtliga böcker saknas explicit information om de flyende familjernas hemland och etniska 

ursprung, vilket stämmer väl överens med vad både Thorson (1987) och Eilard (2008) kommit 

fram till (Thorson, 1987, ss. 53, 99, 112; Eilard, 2008, s. 411). Boken Fyra fötter, två sandaler (2016) 

skiljer sig dock en hel del från resterande verk. Även om det inte uttryckligen står vad karaktärerna 

har för etniskt ursprung finns det gott om ledtrådar. Berättelsen utspelar sig i ett flyktingläger i 

Pakistan, en av flickorna hälsar på den andra flickan med en arabisk hälsningsfras och det framgår 

även att den ena flickan gått hela vägen från Afghanistan till flyktinglägret i Peshawar: 

”As-salaam Alakykum”, sa Lina till henne. Så säger man när man hälsar – det betyder ”fred 
vara med dig” (s. 6) 

Hennes förra skor hade blivit förstörda när hon gick hela vägen från Afghanistan hit till 
Pakistan, till Peshawar, till det stora flyktinglägret (s. 7) 
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Av ovanstående citat går det ana att åtminstone den ena flickan kommer från Afghanistan. Boken 

skiljer sig från övriga böcker genom att det västerländska inte alls fokuseras, istället är det 

förhållandet och omständigheterna i flyktinglägret som skildras. I kontrast till ovan nämnda 

mönster ges det västerländska lite utrymme, ankomsten till ett mottagarland skildras aldrig 

(Thorson, 1987, ss. 53, 99, 112; Eilard, 2008, s. 411). Boken slutar när Lina med familj ska lämna 

lägret för att komma till ett nytt land, vilket framkommer aldrig. 

 

Till skillnad från Fyra fötter, två sandaler (2016) betonas mottagarlandet i både Milos flykt (2008) och 

Om jag får stanna (2017) medan hemlandet förblir anonymt och med få tillbakablickar. I de båda 

verken får läsaren, vid flera tillfällen, information om att handlingen utspelar sig i Sverige. I Milos 

flykt (2008) framgår det att Milo med familj flytt från ett krigsdrabbat hemland till Sverige: 

Pappa och mamma har berättat om det andra landet. Om hur det var där före kriget och 
allt elände. Just nu går det inte bo där. Det är därför de har flytt hit. Ändå får de inte stanna 
i Sverige (s. 12) 

I Om jag får stanna (2017) framkommer även här att Ilonas familj befinner sig i Sverige men har en 

annan etnisk bakgrund än svensk. Familjen har bott i Sverige i sex år men lever gömda i väntan på 

att få uppehållstillstånd: 

Jag bor på ett kloster med min lillebror Milo och min mamma och pappa för att vi gömmer 
oss. I varenda vrå bor människor som har flytt från olika länder och inte får stanna i Sverige 
(s. 9) 

Tendensen att centrera mottagarlandet och nedtona hemlandet påvisas till viss del även i Mina två 

filtar (2014). Bokens första uppslag är en bild från Lilla Hjulet och mosterns hemland. Genom 

illustrationer går det utläsa att de kommer från en liten by beläget i ett land med varmt klimat. I 

byn finns bland annat lerhyddor, en kvinna som bär vatten i en lerkruka och djur som går fria bland 

människorna. Samtliga personer på uppslaget är mörkhyade. Av texten framgår endast att Lilla 

Hjulet och mostern tvingas fly från krig (s. 2). Tydligt är att resterande delar av handlingen utspelar 

sig i ett annat land som skiljer sig mycket från karaktärernas hemland, vilket också skildras i boken: 

Allting var främmande här. Människorna var främmande. Maten var främmande. Djuren 
och växterna var främmande. Till och med vinden kändes främmande (ss. 3-4) 

I det nya landet finns tåg, skräp på marken, stora byggnader och mycket människor som samtliga 

har ljus hy (ss. 3-4). Av text och bild att avgöra rör det sig om ett västerländskt land. I detta verk är 

dock både hemlandet och mottagarlandet anonymt, något som stämmer överens med Warnqvists 

(2016) undersökning (Warnqvist, 2016, s. 52). Genom färgsättningar i boken framkommer de olika 

etniska bakgrunderna på ett tydligt sätt även om länderna det rör sig om aldrig preciseras. Lilla 

Hjulet, hennes moster och allt som har med deras hemland att göra illustreras med röda färger 

medan det nya landet, inklusive karaktärerna, har fått blågröna toner. 
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Pudlar och pommes (2016) skiljer sig från ovanstående verk genom att samtliga karaktärer är hundar 

och de båda länderna är fiktiva. Fyra av hundarna presenteras till en början och läsaren får bekanta 

sig med både hundarna och det land de bor i. Berättelsen utspelar sig förhållandevis länge i 

hemlandet. Så småningom tvingas hundarna fly över havet till ett annat land, även detta land 

bekantar sig läsaren med. I jämförelse med övriga verk beskrivs hundarnas hemland relativt länge 

även om fokus fortfarande är på flykten och integrationen i mottagarlandet. 

7.1.4 Utsatthet och utanförskap 

Ett mönster som påträffas i samtliga valda verk är utsattheten och många gånger utanförskapet. Av 

de flyende karaktärerna lever samtliga i en utsatt situation. Hur karaktärerna relaterar till platsen 

varierar dock. I Mina två filtar (2014) är det tydligt att Lilla Hjulet till en början känner sig ensam 

och saknar sitt gamla liv. Svårigheterna att komma till en främmande kultur med ett främmande 

språk skildras tydligt. Som Sernhede (2016) påpekar är ingen människa är utan rötter och Lilla 

Hjulets ”roots” är tydligt närvarande, det är det som format hennes identitet (Sernhede, 2016, s. 

91). När hon plötsligt tvingas lämna sitt hemland ställs allt på sin spets, allt känns främmande och 

annorlunda: 

Varje gång jag gick utanför dörren var det som att hamna under ett vattenfall av främmande 
ljud. Vattenfallet var kallt. Det fick mig att känna mig ensam. Det kändes som att jag inte 
var jag längre (s. 6). 

Lilla Hjulets band till hemlandet blir tydligt genom att hon skapar ”en filt av mina egna ord och 

ljud. Jag kallade den min gamla filt” (s. 8). Denna filt bli en länk till allt som hon tvingats lämna och 

något som hon regelbundet återvänder till. Explicit information om vad med hemlandet hon saknar 

framkommer inte. I illustrationer skildras bland annat getter och en kvinna som bär vatten på 

huvudet när Lilla Hjulet tänker på hemlandet men i övrigt återges endast känslorna hon upplever i 

det nya landet, allt främmande. Ju längre tiden går och ju mer Lilla Hjulet lär känna det nya landet, 

människorna och språket desto bättre känns det för henne. Som Friedman (2002) och Sernhede 

(2016) påpekar börjar de rötter som varit helt nödvändiga för Lilla Hjulets identitet övergå till en 

balans där hon även känner sig hemma i det nya landet (Friedman, 2002, s. 22; Sernhede, 2016, s. 

91): 

Nu är min nya filt lika varm och mjuk och trygg som min gamla filt. Och jag vet att det inte 
gör någon skillnad vilken filt jag använder: Jag kommer ändå alltid vara jag (ss. 27, 29) 

 

I Om jag får stanna (2017) lever Ilona och hennes familj med en stark längtan och förhoppning om 

att få stanna i Sverige. Trots denna förhoppningen beskrivs livet i Sverige, framförallt ur 

föräldrarnas perspektiv, som ett slags fängelse: 

Men nu har vi väntat i flera år. Pappa säger att vi är fångar i ett väntrum där det aldrig blir 
vår tur (ss. 34-35). 
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Det är så konstigt att du och Milo kan gå i skolan och till centrum, när inte din mamma 
och pappa får lämna klostret (s.27) 

Ilonas föräldrar kan inte röra sig utanför klostret på grund av rädslan att bli upptäckta och utvisade. 

Ilona och hennes lillebror går dock både i skolan och kan vistas ute. Gemensamt för familjen är att 

de tvingas leva med en ständig oro över om de får stanna eller inte: 

Men ibland känns det jobbigt, för då blir det jag som ska hålla allting uppe. Som när mamma 
och pappa oroar sig över om vi kommer få stanna, då brukar jag säga att det kommer gå 
bra, för alla kan inte vara oroliga på samma gång. Det blir för mycket (s. 13) 

 

I likhet med Om jag får stanna (2017) lever karaktärerna i Milos flykt (2008) gömda. En skillnad är att 

även barnen i familjen gömmer sig och ständigt tvingas flyttar runt. Milos föräldrar har en längtan 

av att kunna återvända till hemlandet men ser det som omöjligt i nuläget. I Sverige får de inte heller 

stanna utan tvingas gömma sig för att inte bli utvisade: 

Milo kommer inte längre ihåg riktigt hur det var förr. Då, innan de var tvungna att gömma 
sig […] Pappa och mamma har berättat om det andra landet […] En dag ska de återvända 
dit. Just nu går det bara inte att bo där. Det är därför de har flyttat hit. Ändå får de inte 
stanna i Sverige (s. 12). 

Gemensamt för de båda verken är skildringen av karaktärerna som gömda och illegala flyktingar. I 

båda verken saknar huvudkaraktärerna en säker och trygg plats att leva på. Det är för farligt att 

återvända till respektive hemland och i Sverige har de inget uppehållstillstånd som garanti för att få 

stanna och kunna bygga upp ett nytt tryggt liv. Till skillnad från vad Warnqvist (2016) funnit vanligt 

romantiseras inte tillvaron i mottagarlandet något nämnvärt i varken Om jag får stanna (2017), Milos 

flykt (2008) eller Mina två filtar (2014). Mina två filtar (2014) och Om jag får stanna (2017) slutar dock 

lyckligt. Även i Fyra fötter, två sandaler (2016) problematiseras delar av krigs- och flyktupplevelsen. 

De flyende karaktärerna har gått en lång väg för att komma till en första anhalt, ett flyktingläger. 

Det framgår även att båda huvudkaraktärerna mist familjemedlemmar till följd av krig: 

-Pappa och min syster dog i kriget […] Mamma och jag var tvungna att springa iväg med    
Ismatu och Najiib mitt i natten.  

Feroza nickade, och två tårar rann ner för hennes kind. 

- Jag har bara min farmor nu säger, sa hon (s. 13)  

Boken slutar med att den ena flickan med familj får resa till ett nytt land medan den andra blir kvar 

i flyktinglägret.   

 

I Pudlar och pommes (2016) problematiseras flyktingupplevelsen genom integrationsproblematik och 

främlingsfientlighet som i enighet med Sernhedes (2016) definition tar sig uttryck i termer av ”vi” 

och ”dem” (Sernhede, 2016, s. 74). Författaren har här gjort ett medvetet val att lyfta 
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integrationsproblemet genom att låta den ena pudeln vara den som får de nya hundarna att känna 

sig utanför: 

-Va! Säjer en annan pudel, ska ni ge bort vår MAT nu också! Ska vi inte ha nånting! (s. 21)  

-Nänä, säjer den dumma pudeln. Om man har ett så här långt hus, då vill man vara ifred. 
Det är nog med dogs här (s. 23) 

Fram mot slutet av boken råder omvända roller, då är det istället den dumma pudeln som känner 

sig utanför och ensam: 

Men dumma pudeln känner sej ensam. Och ledsen. Kanske ångrar den sej (s. 30) 

I detta verk löser sig allt tillslut och alla blir vänner och tillsynes lyckliga. Hundarna uttrycker ingen 

större saknad till deras hemland. Som Warnqvist (2016) framhåller framställs flyktingupplevelsen 

som något av en solskenshistoria där det börjar illa men slutar lyckligt (Warnqvist, 2016, s. 57).   

7.2 Manligt och kvinnligt 

I några av de analyserade böckerna går det utläsa ganska traditionella genusmönster där kvinnor 

och män delvis ägnar sig åt olika saker och tillskrivs olika egenskaper. I vilken utsträckning varierar 

dock från bok till bok och är som tydligast i två av de analyserade verken. Det finns även verk där 

genusnormer snarare utmanas än upprätthålls. 

7.2.1 Överordnade män och underordnade kvinnor 

I Fyra fötter, två sandaler (2016) finns en tydlig skillnad mellan kvinnor och mäns sysselsättningar och 

uppgifter. Flickor och kvinnor porträtteras i stereotypiska kvinnliga miljöer. Det är flickor och 

kvinnor som tvättar och lagar mat medan männen har tyngre uppgifter och arbeten. Det är främst 

genom illustrationerna dessa olika uppgifter går urskilja, till exempel bär kvinnorna på tvättkorgar 

och lagar mat (ss. 8-9, 18). Männen drar på skottkärror, bär tunga säckar och sköter djuren (ss. 6-

7, 16, 19). Att vara stark är enligt Nikolajevas (2017) egenskapsschema en manlig egenskap medan 

en kvinnlig är att vara omtänksam och omsorgsfull (Nikolajeva, 2017, s. 193). Kvinnorna tar hand 

om hemmet och lagar maten, vilket kan betraktas som stereotypiskt kvinnliga sysslor. Att 

porträttera kvinnor med sysslor som har en anknytning till hemmet är enligt Tsao (2008) inte 

ovanligt (Tsao, 2008, s. 112). Vidare görs det skillnad mellan flickor och pojkar: 

Skolan var liten, och det fanns bara plats för pojkarna. (s.16). 

Citatet tyder på att det manliga värderas högre än det kvinnliga vilket överensstämmer med 

Hirdmans genusordning (Hirdman, 2001, ss. 65, 75). I detta fall går det även se ett samband där 

synen på kvinnligt och manligt samverkar med kategorien etnicitet, rådande kultur påverkar synen 

på kvinnor och män (Hylland Eriksen, 1998, ss. 9-10). 
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I Milos flykt (2008) finns i delar av berättelsen ett ganska tydligt genusmönster där skillnad görs 

mellan kvinnligt och manligt. På ett ställe i boken beskriver Milo hur han upplever situationen i 

hemmet:  

Pappa pratar inte mycket längre. Han ser mest på TV eller stirrar rakt ut i luften. Mamma 
och Rina håller ihop. De viskar och tröstar varandra. Milo blir liksom över. Det är då Milo 
smiter iväg. (ss.14-15) 

Citatet kan tolkas som att mamma och Rina håller ihop för att de båda är av det kvinnliga könet, 

mer känsliga och beroende av att prata med varandra medan männen inte visar sina känslor. De 

kvinnliga karaktärerna tillskrivs egenskaperna emotionella, milda och beroende av varandra 

(Nikolajeva, 2017, s. 193).  

Han fick massor med skäll av pappa. Mamma grät där hon satt i soffan. Pappa skrek det 
han brukar skrika. (s. 10) 

Maria ser lite förvånad ut och ler mot honom. Hon ska just säga något när pappa plötsligt 
börjar skrika: 
- Upp med dej! Ligg inte här och låtsas vara sjuk! Upp! 
Han sliter av Milo täcket och tar tag i hans arm för att dra honom ur sängen. Milo flyger 
upp ur sängen som en vante. Då blir det fart på mamma. 
-Stopp! ryter hon åt pappa. Är du alldeles galen!? (ss. 40-41) 

Även ovanstående citat visar på liknande mönster där kvinnligt och manligt skildras på olika sätt.   

Mamman framställs som emotionella, omsorgsfull och mindre handlingskraftig medan pappan 

tillskrivs rollen som den dominanta och visar sin oro genom ett aggressivt och stundvis våldsamt 

beteende (Tsao, 2008, s. 110; Nikolajeva, 2017, s. 193). På ett ställe visar sig pappan sårbar och har 

gråtit men det tydliggörs snabbt att det är något häpnadsväckande som Milo aldrig sett förut: 

Det han ser gör honom förfärad. Pappa har gråtit! […] Milo kan inte hjälpa att han stirrar. 
Pappa har varit arg och upprörd många gånger, men så ledsen att han gråtit? Det har aldrig 
hänt förut. (s. 46) 

7.2.2 Utmanade genusnormer? 

Boken Pudlar och Pommes (2016) är den bok som är mest genusneutral. Något som bör påpekas är 

att samtliga karaktärer är hundar, vilket kan vara en orsak till förekomsten av få genusnormer. 

Huvudkaraktärerna Ullis, Katta och Ludde porträtteras i stort sett som genusneutrala i boken. De 

tre hundarna har dock namn som traditionellt sett betraktas som kvinnliga respektive manliga, Ullis 

och Kattas kvinnliga och Luddes manligt. De tre pudlarna framställs som gensneutrala. De tilltalas 

aldrig med personligt pronomen eller namn. De kallas genomgående för snälla pudlarna och 

dumma pudeln. Vid ett tillfälle kallas den dumma pudeln för den istället för han eller hon: 

Kanske ångrar den sej (s. 30) 

Mycket tyder på att författaren gjort ett medvetet val att framställa karaktärerna så gott som 

genusneutrala samtidigt som hon valt att utmana traditionella genusnormer. Ullis är omtänksam 
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men också den hund, bland huvudkaraktärerna, som är mest handlingskraftig och intar en slags 

ledarposition. Den självständiga och handlingskraftiga sidan visar sig genom att Ullis ständigt går 

runt och fixar med något: 

Huset börjar se skruttigt ut. Ullis ska spika för hålet (s. 5)  

Ullis grejar lite med motorn (s. 10) 

Ovanstående egenskaper är, med undantag för omtänksam, stereotypiskt manliga vilket innebär att 

Ullis, enligt Nikolajevas (2017) schema, besitter fler manliga än kvinnliga egenskaper (Nikolajeva, 

2017, s. 193). Att kvinnliga karaktärer tillskrivs manliga egenskaper är något Tsao (2008) 

uppmärksammat blivit allt vanligare, det omvända är dock fortsatt ovanligt (Tsao, 2008, s. 112). 

 

Mina två filtar (2014) är den enda boken där samtliga karaktärer är kvinnor eller flickor. Det gör att 

det inte går analysera hur kvinnor och män skildras i förhållande till varandra. Det i sig är något 

som står i kontrast till vad Tsao (2008) funnit vanligt, det manliga är inte överrepresenterat (Tsao, 

2008, s. 110). Män finns endast med i bakgrunden i ett par bilder. Av illustrationerna att tyda är det 

dock endast kvinnor som illustreras i parken med sina barn (ss. 29-30). Något som skulle kunna 

tolkas som att kvinnorna är de som generellt sett tar hand om barnen. 

 

Huvudkaraktärerna i boken Om jag får stanna (2017) är flickor men tillskrivs både stereotypiskt 

kvinnliga och manliga egenskaper. Kvinnliga och manliga karaktärer ägnar sig mestadels åt liknande 

aktiviteter och framställs på ett likvärdigt sätt. Som Tsao (2008) påpekar finns dock tillfällen i boken 

där män och kvinnor kan identifieras med manliga respektive kvinnliga normer (Tsao, 2008, s. 112). 

Ilonas pappa är den som verkar fixa med saker som behöver lagas. Han beskrivs vara händig och 

fixar ved åt nunnorna medan Ilonas mamma beskrivs ägna sig åt att laga mat: 

Han hjälper ofta nunnorna att laga saker, för han är bra på att fixa och hitta lösningar på 
olika problem (s. 22) 

En annan sak han gillar är att hugga ved. Det tycker nunnorna är bra, för det går åt mycket 
i stora huset på vintern. De brukar kalla honom för klostrets vaktmästare, på skoj (s. 23) 

Hon [Ilonas mamma] brukar laga mat med de andra på klostret (s. 16) 

Vid ett tillfälle beskrivs även Stellas pappas nya gps: 

”Kolla vad häftigt!” säger Milo när han ser pappas nya gps.  
Pappa trycker stolt på några knappar […] (s.126)  

Män intresserar sig i citaten för teknik och tycker om att fixa och laga saker, något som ofta 

förknippas med manliga normer (Nikolajeva, 2017, s. 193; Tsao, 2008, s. 110). I övrigt görs ingen 

tydlig åtskillnad mellan kvinnor och män i boken. 
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7.3 Utseende och yttre attribut 

Beskrivningar av karaktärernas utseende i text förekommer mycket sparsamt i samtliga verk. Ofta 

beskrivs varken huvudkaraktärerna eller bikaraktärer utseendemässigt. I kontrast till Thorsons 

(1987) resultat är det inte heller vanligt att kommentera immigranternas utseende (Thorson, 1987, 

ss. 80-81, 83). I Fyra fötter, två sandaler (2016) är det endast Feroza som beskrivs i text enligt följande: 

Hon var mindre och mörkare än Lina, och hon hade en gul och blå sandal på ena foten 
[…] Hon hade en shalwar-kameez, en tunika med tunna byxor, på sig. Hennes fötter var 
spruckna och svullna (s. 6). 

Ett liknade resultat påvisas i Om jag får stanna (2017) där varken Ilona eller Stella beskrivs 

utseendemässigt. Däremot förekommer några beskrivningar av bikaraktärer: 

När mamma hälsade på Stella jämförde jag hennes kläder med hur Stellas mamma brukar 
vara klädd, och när pappa log skämdes jag över hans fula, bruna tänder (s. 24) 

Han [Ilonas pappa] har en t-shirt som det står Nysäters basket på. Tröjan smiter åt över 
hans mage och vem som helst kan förstå att han har fått den från en klädinsamling […] 
Han är kort och tjock, och även om han är stark har han inte värdens bästa kondition, 
precis (s.25) 

Citaten speglar klasskillnaderna mellan familjerna, vilket är ett återkommande mönster i boken. 

Enligt Bourdieus (1986) definition är Stellas familjs kulturella och ekonomiska kapital betydligt 

högre än Ilonas familj som lever i en utsatt situation (Bourdieu, 1986, s. 243).  

 

Tre av de fem analyserade böckerna är bilderböcker och innehåller mycket visuell information om 

karaktärernas utseende. I Milos flykt (2008), som är en kapitelbok, förekommer ett fåtal svartvita 

bilder medan det i Om jag får stanna (2017) inte finns några illustrationer alls. Bilderna i Milos flykt 

(2008) avslöjar inga direkta skillnader mellan de olika karaktärerna. Milo med familj illustreras på 

ett liknande sätt som Elias och övriga karaktärer. Samtliga karaktärer, kvinnor som män, 

porträtteras i byxor och tröja med undantag för Rina, Milos lillasyster, som har kjol och kofta på 

sig (s. 30). Sammantaget kan sägas att varken etnisk tillhörighet eller genus förstärks något 

anmärkningsvärt i illustrationerna. 

 

I fyra fötter, två sandaler (2016) gestaltas flertalet karaktärer med tunika och tunna byxor. En del 

kvinnor bär en heltäckande klänningsduk, även burka förekommer. I stort sett alla har sjal eller 

turban om huvudet, kvinnor sjal och män turban. Kvinnor har överlag mer färgglada kläder, 

däribland rött, grönt, gult, lila och blått, medan männen framförallt bär jordnära färger såsom brun 

och beige men även vitt och blått. Klädseln stärker uppfattningen om att berättelsen utspelar sig i 

en icke västerländsk kultur, vilket konstaterats tidigare (se avsnitt 7.1.3).   
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Hundarna i Pudlar och pommes (2016) bär inga kläder eller andra yttre attribut med undantag för tre 

skärp som Ullis, Katta och Ludde har (s. 5). Skillnaden som framkommer är att hundarna från de 

olika länderna är av olika hundraser. Ullis, Katta och Ludde är av en ras medan pudlarna är en 

annan. Vovve är dock inte av samma ras som någon av de andra hundarna.  

  

I Mina två filtar (2014) skildras den etniska härkomsten på ett tydligt sätt. Som tidigare nämnt (se 

avsnitt 7.1.3) har illustratören använt olika färgsättningar, varma röda nyanser för Lilla Hjulet och 

mostern och blåaktiga kallare färger för det nya landet, för att visa på skillnaderna. Lilla Hjulet och 

mostern gestaltas båda med mörk hy och en sjal om huvudet. Mostern bär en röd klänningsduk 

med ett gult mönster medan Lilla Hjulet har en rödaktig kjol och t-shirt. Flickan i parken har ljus 

hy och blont hår. Även övriga karaktärer i det nya landet är ljushyade och bär främst kläder i 

färgerna blå och grön. Att gestalta immigranter mörka och personerna i mottagarlandet ljusa är ett 

mönster även Thorson (1987) uppmärksammat (Thorson, 1987, ss. 80-81, 83). Av de analyserade 

verken är det dock endast i Mina två filtar (2014) som mönstret kan konstateras. Tillskillnad från 

Thorsons (1987) resultat kommenteras inte utseendet i text utan endast genom illustrationer. Att 

förmedla etnisk mångfald på ett naturligt sätt, det vill säga att personer med olika bakgrund finns 

representerat utan att utseende kommenteras i text, är något även Eilard (2008) framhåller (Eilard, 

2008, ss. 326-327, s. 411). I Fyra fötter, två sandaler (2016) har karaktärerna på bilderna en liknande 

hud- och hårfärg och i övriga verk saknas information om detta. 

7.4 Bristfällig skolgång och försörjningsförmåga 

Information om karaktärernas skolgång och arbetssituation går finna i tre av fem böcker. Ett 

återkommande mönster är skildringen av en bristfällig skolgång samt begränsad 

försörjningsförmåga på grund av flykten och familjernas livsöden. I Milos flykt (2008) går varken 

Milo eller hans syster i skolan och ingen av föräldrarna har något arbete. Familjen lever gömd och 

vistas sällan ute eftersom de är rädda för att bli upptäckta: 

Milo är duktig på att ta sig ut ur den lägenhet eller det hus som de gömmer sig i. Tyst, tyst 
smiter han iväg och tittar på andra i samma ålder. Han brukar aldrig prata med någon. Det 
vågar han inte […] Sedan springer han in igen, helst innan någon hunnit sakna honom. 
Milo vet ju hur rädda och arga mamma och pappa blir när han smiter (s. 15). 

Hur skol- och arbetssituationen såg ut innan familjen kom till Sverige framkommer inte.  

 

Även i boken Fyra fötter, två sandaler (2016) är bristfällig skolgång ett faktum. Som tidigare nämnt 

(se avsnitt 7.2.1) är det endast pojkar som får gå i skolan. Ingen av de båda flickorna, som är i 10-

års åldern, kan skriva sedan tidigare vilket tyder på att skolgången varit bristfällig redan innan 

flykten: 

Lina och Feroza övade på att skriva sina namn med pinnar i gruset utanför skolan. Sedan 
borstade de bort alltihop, så att ingen skulle se om de hade skrivit fel (s. 16) 



 

 34 

De vuxna har i och med flykten inga förvärvsarbeten. Det är svårt för samtliga på lägret att få in 

pengar. Både vuxna och barn måste arbeta och hjälpa till för att få mat, vatten och andra 

förnödenheter men dessa arbetsuppgifter är oftast oavlönade: 

När Lina och Feroza inte behövde arbeta smög de fram till skolans fönster och tittade in 
(s. 16) 

”Titta! Mamma lyckades spara sina sypengar. Hon har köpt skor till resan” (s. 23) 

 

Boken Om jag får stanna (2017) skiljer sig från ovannämnda verk genom att skolgången för de unga 

karaktärerna inte är bristfällig eller blivit lidande till följd av flykten. Både Ilona och hennes lillebror 

går i skolan trots att familjen inte har något uppehållstillstånd. Däremot har föräldrarna inte något 

arbete eftersom de lever gömda. Om och vad föräldrarna arbetade med innan flykten framgår inte 

men att utläsa av texten verkar de inte ha någon längre utbildning:  

Mamma och pappa tycker skolan är jätteviktig. Mamma önskar att hon hade fått gå i skolan 
som jag. Hon har bara gått fyra år, så jag har redan pluggat längre än hon. (s. 15) 

Sammanfattningsvis kan sägas att gemensamt för de tre böckerna är att skildra flyende karaktärer 

med ett, enligt Bourdieus (1986) definition, svagt ekonomiskt och kulturellt kapital (Bourdieu, 

1986, s. 243). I de tre verken framkommer ingen information om att karaktärerna tvingats lämna 

tidigare arbete eller haft ett högre ekonomiskt kapital innan flykten. Inte heller uttrycks någon större 

saknad av materiella förluster de drabbats av. 
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8 Diskussion 

Avsikten med föreliggande studie har varit att undersöka hur karaktärerna på flykt skildras i fem 

barnböcker samt undersöka platsen och hemmets funktion. I denna del diskuteras det resultat som 

framkommit i föregående kapitel i förhållande till studiens frågeställningar, tidigare forskningen 

och teoretiska utgångspunkter. 

 

I denna studie bekräftas i stort sett det som både Thorson (1987) och Eilard (2008) pekar på i 

respektive avhandling. Det västerländska samhället centraliseras medan karaktärernas hemland 

vanligen får stå tillbaka och anonymiseras (Thorson, 1987, ss. 53, 99, 112; Eilard, 2008, s. 411). Det 

västerländska samhället fokuseras i tre av de analyserade böckerna varav två uttryckligen utspelar 

sig i en svensk miljö. Det är endast ett verk som går helt emot mönstret genom att inte alls skildra 

det västerländska, något som kan tolkas som relativt ovanligt. Vidare kan sägas att Warnqvist (2016) 

menar att även mottagarlandet förblir ospecifikt i bilderböcker med flykten som tema (2016, ss. 

52-53). I denna studie är fallet så i två av de fyra böcker som skildrar ett mottagarland. Även om 

platsen, mottagarlandet såväl som hemlandet, förblir anonymt är den av stor betydelse i dessa verk. 

Trots att hemlandet sällan kommer på tal är de flesta karaktärerna i skildringarna, precis som 

Sernhede (2016) påpekar, på ett eller annat sätt formade av den kultur, det språk och de rötter som 

är kopplat till hemlandet (Sernhede, 2016, s.91). Särskilt tydligt är det i Mina två filtar (2014) där hela 

boken kretsar kring huvudkaraktärens saknad av hemlandet och försök att anpassa sig till det nya 

landet. I resterande verk är det framförallt kulturella skillnader som flera gånger framkommer och 

därigenom karaktärernas anknytning till sina hemländer. 

 

Analysen visar att flyktingupplevelsen i majoriteten av verken problematiseras även om det också 

finns delar som är oproblematiserade. Problematisering av flyktupplevelsen sker bland annat 

genom att skildra svårigheterna med att leva som gömd och illegal flykting, något som framkommer 

tydligt i både Milos flykt (2008) och Om jag får stanna (2017). Att flyktingupplevelsen problematiseras 

är något som delvis går emot det resultat som Warnqvist (2016) funnit vanligt i bilderböcker. Hon 

menar att det är vanligt att flyktupplevelsen framställs som en solskenshistoria där det mesta löser 

sig utan några större motgångar (Warnqvist, 2016, s. 57). Av undersökningen går det utläsa att 

mottagarlandet, ur de flyende karaktärernas synvinkel, inte endast beskrivs som ett slags paradis 

utan att problematiseras. I framförallt tre av verken uttrycker karaktärerna ett missnöje över den 

livssituation de befinner sig i. Missnöjet rör sig framförallt om begränsad förmåga att vistas ute och 

känslan av att inte passa in. Visserligen är det tre av fem böcker som har ett lyckligt slut, åtminstone 

för huvudkaraktärerna. I linje med Warnqvists (2016) studie finns det också delar av 

flyktupplevelsen som inte problematiseras. Det är vanligt att själva flyktskeendet, det vill säga vägen 

till mottagarlandet, endast beskrivs genom att antingen återberätta eller återge yttre händelser. Ett 

annat exempel är att författarna sällan skildrar karaktärer som saknar sina tidigare hem och liv. 
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Analysen visar att det är ytterst få gånger karaktärernas utseende kommenteras i text. I kontrast till 

Thorsons (1987) undersökning är det inte heller vanligt att immigranterna beskrivs utseendemässigt 

(Thorson, 1987, ss. 80-81, 83). Följaktligen reduceras risken för gruppåtskillnad utifrån fysiska drag, 

både vad gäller etnisk tillhörighet, genus och klass. Skillnaderna gentemot Thorsons (1987) studie, 

vad gäller beskrivningar av immigranters yttre drag i text, är något som kan tyda på att etnicitet 

under de senaste decennierna blivit en allt mer bearbetad och uppmärksammad kategori. Det bör 

dock påpekas att de analyserade böckerna är skrivna med flykten som ett tydligt tema. Inte att 

förglömma är att likheter såväl som olikheter fortfarande förmedlas genom illustrationer i 

bilderböckerna. I de två bilderböcker karaktärerna utgörs av människor har det gått finna några 

gemensamma nämnare. Samtliga illustreras med mörk hy, mörkt hår, icke västerländska 

klädersplagg och majoriteten har en huvudbonad i form av slöja eller turban. Endast en av 

bilderböckerna skildrar mänskliga karaktärer från mottagarlandet, där samtliga har ljus hy och 

västerländska kläder. Den kulturella mångfald som finns inom de flesta länder skildras inte hos 

karaktärerna i mottagarlandet. Detta skulle kunna tolkas som att bilden av flyktingar men 

framförallt personer i mottagarlandet är något förenklad. I text förekommer inte dessa 

beskrivningar och av den anledning att karaktärer i mottagarlandet endast illustreras i ett verk går 

det inte dra en slutsats om att så är fallet. Med det sagt kan sägas att karaktärerna i samtliga 

analyserade verk framställs på varierande sätt, både vad gäller utseende och egenskaper. 

 

I två av de analyserade böckerna lever karaktärerna gömda och i ytterligare ett befinner sig 

karaktärerna på ett flyktingläger. Av förklarliga skäl innebär det att samtliga i nuläget lever i utsatta 

situationer och utan förvärvsarbete vilket i sin tur leder till begränsade försörjningsmöjligheter. 

Dessutom beskrivs det i majoriteten av böckerna att familjerna saknar ett permanent hem. Både 

det ekonomiska, sociala och kulturella kapitalet, som Bourdieu (1986) lyfter, beskrivs i majoriteten 

av böckerna som bristfälliga, till följd av flykten (Bourdieu, 1986, s. 243, 248). Anmärkningsvärt är 

att det endast i ett verk beskrivs hur karaktärerna levt innan oroligheter och flykt. Detta verk är 

också det enda där det går utläsa att karaktärerna har haft det bra ställt innan flykten. I några verk 

tycks karaktärerna, enligt Bourdieus definition (1986), levt med ett begränsat ekonomiskt och 

kulturellt kapital redan i hemlandet medan det i andra verk saknas information om det (Bourdieu, 

1986, s. 243, 245). Alla som tvingas fly har inte haft ett eländigt liv med bristande utbildning och 

begränsat kapital från början. Thorson (1987) framhåller i sin studie att Sverige ofta ses som ett 

föregångsland medan hemlandet förknippas med misär, förtryck och fattigdom. I de analyserade 

verken saknas tillräcklig information för att uttala sig om karaktärernas liv och land varit eländigt 

även innan kriget. Att inte lyfta karaktärernas tidigare liv utan endast skildra svårigheterna, såsom 

varför hemmet blev otryggt, riskerar däremot ge en något generaliserad bild av personer på flykt. 

 

Genus, genusmedvetenhet och genusstereotyper har i studien framförallt uppmärksammats utifrån 

Hirdmans (2001) teorier om kvinnligt och manligt och Nikolajevas (2017) schema för stereotypa 
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egenskaper (Hirdman, 2001, ss. 65, 75; Nikolajeva, 2017, s. 193). Genom analysen framkommer att 

karaktärer i de analyserade böckerna både utmanar och upprätthåller genusstereotyper. I vissa 

böcker utmanas genusstereotyperna mycket medan de snarare upprätthålls i andra. 

Huvudkaraktärerna tillskrivs generellt sett både stereotypiskt manliga och kvinnliga egenskaper och 

agerar därmed inom de båda fälten, dock mer eller mindre frekvent. Det är däremot vanligt att 

kvinnliga respektive manliga normer upprätthålls av bikaraktärer eller genom miljön, i 

illustrationerna, där karaktärerna vistas. Hundarna i boken Pudlar och pommes (2016) kan lyftas fram 

som ett exempel där ett jämställt förhållande mellan karaktärerna skildras. Vad gäller 

genustillhörighet är de traditionellt sett kvinnliga respektive manliga namnen det enda som skiljer 

dem åt. Pudlarna framställs i sin tur som helt genusneutrala. 

 

Författarnas fokus på flykt och därmed olika kulturella bakgrunder och integrationsfrågor tycks i 

några av verken ske på bekostnad av genusmedvetenheten. I Fyra fötter, två sandaler (2016) är det 

troligt att författarnas intention är att spegla de förhållande som är rådande i det området 

berättelsen utspelar sig på och därför skildrar kvinnliga och manliga karaktärer olika. I Milos flykt 

(2008) förstärks de genusstereotypa roller som kvinnor och män ofta tillskrivs genom pappan och 

mammans ageranden. Normen om att män ska vara manliga och kvinnor kvinnliga förstärks och 

det hierarkiska system som Hirdman (2001) menar genomsyrar samhället blir påtagligt (Hirdman, 

2001, ss. 65, 75). Vidare menar Tsao (2008) att påverkningsfaktorn, vad gäller litteratur, är stor när 

det kommer till barn. Böcker har förmågan att ge en inblick och förståelse om hur andra människor 

har det och ser på världen. Samtidigt kan stereotyper och normer som återfinns i böcker färga barns 

synsätt och självkänsla (Tsao, 2008, ss. 109, 111). Påverkningsfaktorn är alltså både på gott och ont 

och det är således viktigt att reflektera över vad som förmedlas i böckerna.  

 

Att de analyserade verken i denna studie lyfts olika perspektiv och olika synsätt kan ses som en 

fördel då det skildrar olika bilder av såväl flykt som individer på flykt. Som Widholm (2012) 

framhåller är det en fördel att välja litteratur som är omfattande och täcker ett brett område 

(Widholm, 2012, ss. 49-50). Det är även viktigt att som lärare tänka på att välja böcker där 

karaktärerna visar olika personligheter och egenskaper och som skildrar en rättvis bild av både 

kvinnor och män och övriga maktordningar (Tsao, 2008, s. 113; Lykke, 2003, s. 48). Som Tsao 

(2008) framhåller kan böcker öka förståelsen och ge en inblick i hur andra har det. Det i sin tur 

medför en möjlighet att utveckla sina egna åsikter om både omvärlden och sig själv (Tsao, 2008, 

ss. 109, 111). Samtliga analyserade böcker skildrar ett verklighetstroget samhälle där olika kulturer, 

egenskaper och perspektiv lyfts. 
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9 Konklusion 

I denna uppsats har avsikten varit att undersöka hur platsen och karaktärer på flykt skildras i fem 

barnböcker för att se vilka värderingar som förmedlas. Det som framkommit av analysen är att 

både flyktupplevelsen och karaktärer på flykt beskrivs på ett relativt nyanserat sätt. Karaktärers 

utseende beskrivs ytterst sällan i text. Även om karaktärerna generellt sett tillskrivs olika egenskaper 

finns det också tillfällen där framförallt genusnormer upprätthålls. Överlag problematiseras 

flyktupplevelsen även om det också finns delar som inte problematiseras. Som undersökningen 

påvisat finns det en tydlig tendens att lägga fokus på mottagarlandet och processen mot integration 

medan hemlandet och själva flykten i flera verk endast beskrivs genom att återberätta eller återge 

yttre händelserna kring flyktscenariot. 

 

I denna studie har fokus varit att utveckla kunskap om hur flykt och karaktärer på flykt skildras i 

barnböcker. Det finns flera olika sätt att fortsätta forska om flykt i undervisningssammanhang. 

Flykt är ett dagsaktuellt ämne och något som berör skolans verksamhet på olika sätt. Därför skulle 

det vara givande att fortsätta forska om hur lärare arbetar med att undervisa om flykt. Det skulle 

även vara givande att genomföra elevintervjuer för att se vad de uppfattar och hur de resonerar 

kring böcker med flykten som tema. 
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