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Abstract 

Filis Akfidan(2016). Synen på barndom och uppfostran i skönlitterära barnböcker: Specifikt 

Janne, min vän(1985), Alla vi barn i Bullerbyn(1947) och Mera om oss barn i Bullerbyn(1949). 

Independent Project, Swedish, Independent Project, Specialisation in Early Years 

Teaching and Grades 1-3, Second Cycle, 15 Credits. School of Humanities, Education 

and Social Sciences. 

 

My aim is to study a particular theme, the view of childhood and bringing up of children, with 

the point of departure from three books for young people: Astrid Lindgren’s Alla vi barn i 

Bullerbyn(1947) and Mera om oss barn i Bullerbyn(1949), and Peter Pohl’s Janne, min 

vän(1985). These books mediate, all of them, the conviction that every child in the world has 

a right to a childhood where they can have a peaceful life but still fun-loving and playful. 

However, they present very different stories. They show that when some children are 

enjoying idyllic lives with caretaking parents in peaceful environments other children suffer, 

having a very hard life. How the books present the different conditions under which children 

might live and what norms are guiding young people are questions analyzed in my study. The 

emphasis is on finding the difference between the books, especially when it comes to 

childhood and upbringing. The essay will focus on different aspects in all the books. The 

essay will especially focus on childhood and upbringing. To this analysis is added a 

discussion about what school and school teachers could do to make pupils conscious of the 

reality of such circumstances.  
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1.Inledning 

Barn- och ungdomsboken har utvecklats mycket under de senaste årtiondena. När vi idag kan 

läsa om alla möjliga saker i sådan litteratur så var det inte så för kanske sextio år sedan. 

Barnboken har växt fram på olika sätt. Synen på barn och barns uppfostran som man kan 

finna i tidigare böcker i den genren har förändrats. Uppsatsen kommer att fokusera på tre 

böcker. Den ena är Janne, min vän (1985) av Peter Pohl. Den handlar om två barn lite på 

gränsen till att bli ungdomar under 1950-talet i Stockholm. De två andra böckerna blir 

behandlade som en enda bok då de är inom samma serie. Det är Alla vi barn i Bullerbyn 

(1947) och Mera om oss barn i Bullerbyn (1949). Båda dessa böcker är skrivna av Astrid 

Lindgren och handlar om ett antal barn i svensk landsbygdsmiljö, Bullerbyn. 

Böckerna är skrivna på två helt olika sätt och barnen lever också på två helt olika sätt trots att 

de lever under samma tid, det sena 1940-talet och tidiga 1950-talet. Vad man kan se när man 

läser böcker nu, är att barn under den tiden levde på andra sätt än hur barnen lever idag. 

Särskilt gäller det Bullerby-barnen. Jag valde dessa böcker på grund av olika anledningar. 

Bullerbynböckerna är böcker som jag läst när jag var en ung flicka. Redan då förstod jag att 

detta var det perfekta livet, då barnen är otroligt lekfulla. Jag ville jämföra Bullerbynböckerna 

med en bok som var den totala motsatsen. Just för att förstå skillnaden mellan olika sorters 

barndomar och uppfostran. Jag blev rekommenderad att använda mig av Janne, min 

vän(1985) av min handledare. Medan Bullerbynböckerna är idylliska så är Janne, min 

vän(1985) realism. Därför valde jag just dessa böcker då de frambringar det bästa ur 

varandras berättelser. 

Uppsatsen kommer att försöka visa något om synen på barndom och uppfostran i dessa olika 

böcker och även något om de villkor under vilka barn levde.  Hur kan vi relatera det till barn i 

dagens värld? Vi är förstås beredda att hitta kontraster, men intressant är ju också frågan om 

det ändå går att finna likheter. 

Idag finns det flera tecken i världen som visar att barndomen håller på att förkortas alltmer. 

Media- och konsumtionssamhället har utvecklas mycket vilket lett till att gränserna mellan 

vuxenhet och barndom blivit otydligare. Många barn har omedvetet blivit tvingade till att bete 

sig vuxet. Barn förlorar sin barndom som Lena Kåreland uttrycker det i sin bok 

(Skönlitteratur för barn och unga, 2015, s 21). Det blir en av de frågor som tas upp i den 

avslutande jämförelsen mellan Lindgrens och Pohls böcker.  
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Lgr 11 menar att elever i årskurs 1-3 ska ha som mål att läsa berättande texter och poetiska 

texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Men man skulle kunna säga att 

med hjälp av dessa båda böcker så kan elever se två helt olika berättelser från två olika delar 

av världen trots att berättelsernas handling utspelas i Sverige(Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet, 2011). Vad är egentligen två skilda delar av världen? 

Handlar det om att endast bo på andra sidan världen eller handlar det om att helt enkelt ha helt 

olika livsförhållanden? Barnen i Bullerbyn lever i andra delar av världen när man jämför med 

barnen i Janne, min vän.  

Uppsatsen tar upp saker i skildringar av barn för ett antal år sedan som dagens barn kan ha 

nytta av att ta del av, t.ex. barns villkor, deras förhållande till vuxenvärlden och den 

uppfostran som gavs. Uppsatsen ska kunna visa att synen på barndom och uppfostran kan 

variera beroende på hur man bor eller hur familjeförhållandena är. Allra sist så ska uppsatsen 

försöka relatera innehållen i böckerna till dagens barndom och uppfostran. Efter det så ska 

uppsatsen visa hur en lärare kan bidra till lektionens innehåll med hjälp av Janne, min 

vän(1985), Alla vi barn i Bullerbyn(1947) och Mera om oss barn i Bullerbyn(1949). 

1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vad de skönlitterära böckerna Janne, min 

vän(1985), Alla vi barn i Bullerbyn(1947) och Mera om oss barn i Bullerbyn(1949) har för 

syn på barndom och uppfostran. Forskningen baseras på barnlitteratur. 

1.2 Frågeställning 

- Vad för syn förmedlas av böckerna Janne, min vän(1985), Alla vi barn i 

Bullerbyn(1947) och Mera om oss barn i Bullerbyn(1949) på barndom och 

uppfostran? 

- Vilka är normerna i dessa böcker? 

- Hur förhåller sig genren ’’idyll’’ till båda böckerna? 

1.3 Dispostition 

Författarna kommer att få en presentation. Därefter tas metoddelen upp där de olika 

metoderna presenteras. Jag förklarar hur jag har gått tillväga med insamling av empiri. Sedan 

sker en undersökning av det valda materialet som gör med hjälp av relevant litteratur. Därefter 

går uppsatsen vidare till jämförelse av böckerna. Studien avslutas med ett kapitel där jag 

reflekterar och diskuterar studiens resultat.  
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1.4 Författare 

Böckerna som uppsatsen inriktar sig på är Janne, min vän(1985), Alla vi barn i 

Bullerbyn(1947) och Mera om oss barn i Bullerbyn(1949). Författarna till dessa böcker är 

Peter Pohl och Astrid Lindgren. För att läsaren ska förstå innehållet och undersökningen 

bättre så kommer en detaljerad redogörelse av författarnas biografi att ges.  

1.4.1 Astrid Lindgren  

Astrid Lindgren var en författare som föddes i Vimmerby år 1907. Hon bodde där med sina 

tre syskon och har själv beskrivit uppväxten som en lycklig tid med en massa lek. Astrid och 

hennes syskon lärde sig under barndomen flera sånger och böner och en mängd olika lekar, 

bland annat en lek som kallas ’’inte-stöta-golvet’’. Då klättrade syskonen och de andra barnen 

på gården runt överallt men de fick inte nudda golvet. Detta kom att synas senare i Pippi 

Långstrump i Villa Villekulla. Men barndomen bestod också av slit tillsammans med gårdens 

pigor och drängar. Detta kan också beskrivas i Bullerbynserien. De två böcker jag valt ur 

Buullerbynserien är Alla vi barn i Bullerbyn(1947) och Mera om oss barn i Bullerbyn(1949). 

Alla vi barn i Bullerbyn(1947) är den första ur serien som handlar om Bullerbyn där det finns 

tre gårdar, Norrgården, Mellangården ochh Sörgården. Det bor sex barn i Bullerbyn och dessa 

heter Lisa, Lasse, Bosse, Britta, Anna och Olle. Barnen leker mycket och gör många olika 

saker. Barnen har alltid roligt och leker runt om i Bullerbyn. Denna bok är väldigt lekfull. 

Mera om oss barn i Bullerbyn(1949) är fortsättningen på serien där det handlar om att barnen 

i Bullerbyn är lite mer sysselsatta i deras liv. De leker på sjön som blivit till is men när Lasse 

trillar i, blir de förtvivlade. Det lekfulla försvinner för en stund. Barnen håller i nyårsvaka 

tillsammans. Det händer alltid något i Bullerbyn, men det är oftast roliga saker som sker. 

När Astrid fick höra en saga berättad av familjens granne Edit så väcktes hennes lust till 

böcker. Detta kom att bli en lust som i sin tur skapade böcker som blev älskade av många 

över hela världen (Astridlindgren.se). Astrid flyttade så småningom till Stockholm och 

skapade ett liv under tiden hon utbildades till stenograf och maskinskriverska. Hon gifte sig 

med Sture Lindgren och fick två barn, Lasse och Karin. Men Astrid var inte som de andra 

mammorna. Hon lekte gärna med barnen och klättrade i träd, gungade etc (Astridlindgren.se). 

Efter att ha gett ut Bullerby-serien, Pippi Långstrump-serien och en mängd andra böcker blev 

hon världsberömd. Men hon var återigen inte som alla andra, utan hon tog denna berömdhet 

och gjorde något med det. Hon skapade olika debatter i samhället, bland annat när hon 1976 

skapar en debatt om skattepolitiken (Astridlindgren.se). Detta medverkade till fallet av den 
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socialdemokratiska politiken. År 1979 fick hon tyska bokhandlarnas fredspris, och under 

hennes tacktal så blev det återigen en internationell debatt om aga i barnuppfostran. Astrid 

Lindgren skapade massvis med debatter i världen vilket gjorde henne till en omtyckt kvinna. 

Men efter bland annat en stroke så avled Astrid Lindgren i januari 2002. För att göra hennes 

arv till världen starkare så begravdes hon den åttonde mars, vilket är den internationella 

kvinnodagen (Astridlindgren.se). 

1.4.2 Peter Pohl 

Peter Pohl föddes i Tyskland år 1940 när det var krig i landet. Hans far dog under andra 

världskriget som pågick under den perioden. Peter Pohls mor var svenska och valde att flytta 

till Sverige som kom att bli landet där han växte upp. Detta har satt spår i honom vilket ibland 

syns i hans böcker. Han berättar att ibland gick folk ut ur husen men de kom aldrig tillbaka 

(Monica Nordström Jacobsson, 2008, s. 22). När han kom till Sverige och växte upp här var 

det inte alltid positivt, då många i Sverige kände hat mot tyskar på grund av Andra 

världskriget. Peter Pohl fick anpassa sig snabbt efter det svenska samhället, så han lärde sig 

svenska så att ingen skulle vara dum mot honom (Nordström Jacobsson, 2008, s. 23). 

 Han gick i Södra Latins skola i åtta år ända fram tills att han tog studenten. Södra Latin 

kommer igen som en av miljöerna i Janne, min vän. Peter hade höga betyg i alla ämnen och 

började så småningom arbeta med ungdomsfrågor. Han studerade sedan vid Tekniska 

Högskolan till forskningsingenjör men hans största intresse var alltid att skriva. Många olika 

intressen kom fram sedan, så som fotografering. Janne, min vän är en berättelse som Peter 

Pohl hade glömt bort existerat. Han trodde det bara var något gammalt från barndomen. Men 

som framtiden bevisades, var boken något helt annat en något bortglömt från barndomen 

(Monica Nordström Jacobsson, 2008, s. 24). Janne, min vän(1985) handlar om den rödhårige 

Janne som dyker upp i Krilles värld. Janne älskar att cykla. Han blir Krilles bästa vän, men en 

komplicerad vän som har ett svårt liv. Krilles liv förändras när Janne kommer in i bilden. 

Krille blir en bekrymrad och nervös pojke som måste handskas med Jannes våldsamhet. Deras 

vänskap blir starkare med tiden och sanningen om Janne börjar komma ut. Men när Krille 

äntligen får reda på vad Janne går igenom i sitt liv, så är det redan för sent.  

När han gick på Ordfronts författarverkstad 1983 så började han förstå att han hade något bra 

med den berättelsen. 1985 gav han ut sin första bok som blev just Janne, min vän. För den 

fick han bland annat Litteraturfrämjandets debutantpris. Många av Peter Pohls böcker är 

sorgsna och dystra (Monica Nordström Jacobsson, 2008, s. 26). Det är inga typiska 
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barnböcker och han har heller aldrig sett sig själv som en barnboksförfattare eller 

ungdomsförfattare. Han skriver för alla som vill läsa. Hans böcker handlar ofta om barn som 

har det svårt och som ibland lider. Detta gäller inte minst Janne, min vän. Nu blev Peter Pohl 

en författare att räkna med och han kom att producera en mängd böcker. Efter det gick han 

över till skapa filmer så som, Det blir bättre nästa gång(1991). Men en kort tid efter det så 

slutade Peter Pohl att skriva böcker och skapa filmer. Han har nu pensionerat sig och bor 

utanför Stockholm(Monica Nordström Jacobsson, 2008, s. 27). 

2. Metod  

Uppsatsen undersöker synen på barndom och uppfostran i några specifika barnböcker. Det är 

en textanalys med närläsning av de valda böckerna där studien kommer att bygga på tidigare 

forskning som relaterar till synen på barndom och uppfostran i dessa barnböcker. Som 

förberedelse ingår en s.k. litteraturstudie. Alan Bryman(2011, s. 341) förklarar att det är en 

strategi inom forskningen där fokus inte ligger på kvantifiering utan det ligger istället på ord. 

Detta handlar då om när man som författare samlar in och analyserar data. Detta betyder då att 

uppsatser är kvalitativ forskning där tolkning och förståelse av text ska ske. 

Min egen litteraturstudie började med sökning av vad som skrivits om det som ska bli mitt 

material. Jag använde mig av databaserna Libris, Summon och Swepub som hjälp. Jag 

använde mig av sökorden barndom, uppfostran, Peter Pohl, Astrid Lindgren, förändring, 

olikheter etc. Det betyder att jag måste avgränsa och välja bort studier som inte passade inom 

ramen för uppsatsen. Jag utgick från mina frågeställningar och mitt syfte. Dolda budskap, 

kärlek, uppfostran, barndom och skola var bara några olika teman som jag prövade. 

Exempel på vad jag fann användbart för min undersökning är: Perspektiv på barndom och 

barns lärande(2010) av Skolverket som tar upp olika perspektiv på barn utifrån skolan och 

Barndomens förändrade villkor (2010) skriven av Angerd Eilard. Denna vetenskapliga artikel 

tar upp många nya tankar om hur barndomen har förändrats vilket är något som relaterar till 

ämnet för min uppsats. Ett exempel på litteratur om mina valda texter är Monica Nordström 

Jacobssons doktorsavhandling om Peter Pohl och specifikt Janne, min vän. Den har titeln 

Peter Pohls litterära projekt (2008). Min referenslista visar förstås en mängd andra arbeten 

som jag använt.     
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3. Analys av böckerna 

Detta kapitel analyserar det valda materialet utifrån de frågeställningar som presenterats ovan. 

Analysen börjar med Bullerbyns värld och uppmärksammar frågor som typiska normer, dolda 

budskap, religion och barnens lek och arbete. Efter det går uppsatsen vidare till nästa bok som 

undersöks, Janne, min vän(1985). Denna bok kommer att undersökas i relation till frågor som 

våld, vänskap & kärlek, barns lek och arbete och familj.  

3.1 Bullerbyns värld 

Detta avsnitt kommer att i detalj uppmärksamma den bild Alla vi barn i Bullerbyn(1947) och 

Mera om oss barn i Bullerbyn(1949) ger av barn och uppfostran. Alla vi barn i 

Bullerbyn(1947) handlar främst om sex barn i 7-9 årsåldern som bor i tre gårdar i den lilla by 

på svenska landsbygden som fått namnet Bullerbyn. Det är syskonen Lisa, Lasse, och Bosse, 

systrarna Britta och Anna och till slut Olle som är utan syskon i första boken. De bor med sina 

familjer i respektive Norrgården, Mellangården och Sörgården. Lisa i Norrgården är den som 

berättar i jag-form. De leker och gör mycket annat som kommer att tas upp nedan. Mera om 

oss barn i Bullerbyn(1949) är fortsättningen av bokserien. Denna bok handlar om hur de har 

fortsatt efter de första händelserna i boken. Nu gör de massor med olika saker, de handlar, 

åker skridskor och någon drunknar nästan. Detta och mycket annat kommer att tas upp i detta 

kapitel. Dessa var bland annat dolda budskap, religion, historia, barnarbete, skola, pojk- & 

flickintressen, normer. 

 

3.1.1 Dolda budskap 

Vi minns att det sades om Astrid Lindgren som vuxen och mor att hon aldrig slutade med lek 

och att det var den sidan hos henne som gjorde henne till en så framstående författare till 

böcker för barn. Vid ett tillfälle säger Lisa till sin mor att hon vill bli en mamma när hon blir 

stor, men att hon ändå inte vill bli stor för hon vill alltid leka. Hon tycker inte att det är kul att 

man ska bli stor (Lindgren, 1947 s. 13), precis som Pippi och Tommy och Annika i böckerna 

om Pippi Långstrump tycker. Det här speglar tydligen författarens egen inställning - vi ska ha 

ett lekfullt inre och inte bli alltför ’’vuxna’’. Ändå leker barnen att de är vuxna. När Lisa leker 

med sin kompis Anna så brukar de leka att de är vuxna fruar. Detta gör de ofta och ibland 

leker de också ’’mamma, pappa, barn’’(Lindgren, 1947, 69). Men författaren vill nog att man 

som vuxen kan vända på saken, och leka att man är barn också när man är förälder. 
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Under en promenad med alla barnen så börjar de leka vid vattnet under vintern. Men det går 

illa och Lisas bror Lasse ramlar i vattnet. Han hamnar under isen så att de knappt kan se 

honom och alla barnen blir rädda. Istället för att drabbas av panik så hjälps de åt. De lägger 

sig i en rad på isen och håller i varandras fötter så att Bosse, som är längst fram, kan dra upp 

sin bror Lasse (Lindgren, 1949, s 45). Här gör barnen något hjältemodigt för det är med risk 

för livet som de vågar detta. Detta är ännu ett budskap som Astrid Lindgren vill förmedla. 

Barnen kan gnabbas och inte alltid komma överens om olika saker och uppträda ”barnsligt” 

ibland. Men när det verkligen gäller så ”växer” barnen och känner ansvar för varandra. 

Kanske vill författaren säga något om att det sätt som man växer upp på i den sorts miljö som 

Bullerbyn är skapar en lojalitet inte bara inom familjen utan också mellan familjerna. För den 

sortens lojalitet och ”vuxet” beteende visar sig genom att barnen inte endast hjälper varandra 

utan de hjälper andra utanför Bullerbyn. I deras skola går en flicka som heter Märta. Hon är 

väldigt sjuk och ska inte komma tillbaka till skolan på flera månader. Anna och Lisa tyckte att 

det var en utmärkt ide att ge Märta en docka och sagobok för att få henne att må bra(Lindgren, 

1949, s  126). Här ser man igen ett moget beteende, när de sjuåriga flickorna känner empati 

med en annan som de förstår har det svårt.  

3.1.2 Religion/familj 

Religion och familj är viktigt i Bullerbyn, speciellt familjen som man alltid är med. Religion 

kommer oftast in i bild när Bullerbyns farfar talar med barnen. Som tidigare nämnts så har 

Lisa en mor och far samt två bröder, Lasse och Bosse. Sedan har de kompisarna Anna och 

Britta som är systrar. De har en kompis som heter Olle också. Dessa kompisar blir som en 

familj vid vissa tillfällen. Ett sådant är vid de stora helgerna som ju förknippas med både 

familjens sammanhållning och med religion. Astrid Lindgren var ingen särskilt religiös 

person, men hon kopplar religiösa seder och bruk till något som ger värdefull 

sammanhållning. Att hålla på traditioner är alltså något bra. Lisas far brukar alltid läsa om jul 

innan julafton till sina barn. Ibland är de andra barnen med också. Denna jul läste han om 

Jesusbarnet i Bibeln vilket barnen tyckte var kul(Lindgren, 1947 s 17). Som tidigare nämnts 

så finns det en farfar i Bullerbyn, detta är Britta och Annas farfar men han är som en farfar för 

alla i Bullerbyn. Han brukar berätta om bibliska historier för barnen. Här kommer 

traditionerna vid helger in, för det är speciellt vid jul och påsk som han gör detta. Han brukar 

berätta om hur Jesus dog, och han berättar också om att man läste bibeln ofta när han var ung 

(Lindgren, 1947 s 51).  
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Farfar är den som på något sätt håller ihop generationerna. Han har så mycket att berätta om 

sina egna upplevelser i en tid som var mycket hårdare än den som hans barnbarn lever i. Det 

är också han som berättar för Lisa och Anna att han en gång rymde, därför att han hade det så 

svårt. Men för flickorna blir detta en spännande historia som får dem att vilja rymma själva 

för att det lät kul. Men det sker aldrig, för Lisa gråter då hon känner att hon inte vill lämna sin 

mor. Det skulle inte längre finnas en Lisa hemma och det vill hon inte. Hon vill vara kvar 

(Lindgren, 1947 s 74). Här kommer det där med förmågan till empati, som jag tagit upp 

tidigare.  

Tradition och empati kommer tillbaka när farfar fyller 80 år för då fixar de en fest där alla 

barnen sjunger för honom. Farfar blir så glad att han börjar gråta (Lindgren, 1949 s 128). 

Återigen ser vi hur tanken på sammanhållning både över generationerna och mellan 

personerna är något viktigt. Det är farfar återigen som tar upp religion när barnen läser 

tidningen och de läser att det ska bli krig i världen. De blir då rädda att det ska komma till 

Bullerbyn. Farfar är inte rädd och han säger till barnen att Gud kommer att hålla sin hand över 

Bullerbyn(Lindgren, 1949 s 131). Om man förtröstar på Guds hjälp så behöver man inte vara 

rädd, det är vad han lär barnen.  

Inte bara farfar fyller år utan det gör självklart också barnen och det måste firas. Lisas familj 

gör i ordning sjuårskalas för henne där hon får bjuda alla sina kompisar i Bullerbyn. Detta är 

viktigt för dem, att de får fira varandra när det finns anledning (Lindgren, 1947 s 22). En 

riktigt stor anledning är förstås julafton och Lisas föräldrar anstränger sig för att barnen ska få 

julklappar som de tycker om. Lisa , Bosse och Lasse får alltid exakt lika många julklappar, 15 

st. Efter det dansar de tillsammans med alla andra i Bullerbyn. De dansar runt granen och 

sjunger ’’nu är det jul igen’’(Lindgren, 1949 s 18). Barnen gör mycket för föräldrarna och 

resten av familjerna också.  

Vi har nu sett att i både de avsnitt vi har gått igenom så framställs tanken om vad som är 

värdefullt för människor, både barn och vuxna. Det är sammanhållning, lojalitet, empati, att 

barn lär sig av vuxnas förebilder att ta ansvar inte bara för sig själva utan också för andra. Det 

är med sådana budskap som böckerna kan fungera som uppfostrande och inte bara som 

nöjesläsning. 

3.1.3 Barns arbete 

Trots att Bullerbyn-böckerna många gånger beskriver olika händelser som kan förknippas 

med vetskapen om att barn ofta var tvungna att börja arbeta tidigt förr i världen, så är det inte 
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så för barnen eller familjerna i fråga. För dem är det inte som det var för farfar när han var 

ung utan bara en självklarhet att man ska hjälpa sin familj med att städa, laga mat etc.  

Väldigt ofta städar Lisa. Hennes familj har en piga, men Lisa städar ändå då hon vill det. Men 

ibland är det hennes mor som förmanar henne att hålla snyggt på sitt rum. Då gör hon som 

pigan och har storrengöring med mattpiskning (Lindgren, 1947 s 25). Matlagning är något 

som Lisa gör väldigt bra trots att hon bara är 7 år. När barnen tar hand om sin fröken så lagar 

hon mat till henne tillsammans med de andra flickorna, medan pojkarna tar hand om veden 

som är pojkgöra (Lindgren, 1947 s 98). Det är inte det enda Lisa gör som kan förknippas med 

arbete. Hon hjälper till med alla djur som familjen har. Eftersom alla tre familjerna har 

jordbruk finns det kalvar, hästar, kor, grisar, får och höns som hon får hjälpa till att ta hand 

om. Ibland hjälper någon av de andra barnen, men oftast gör hon det själv (Lindgren, 1947 s 

47). Det riktigt stora arbetet kommer på sommarlovet då alla barnen får i uppgift att gallra 

rovor, men nu får de betalt för sitt jobb, 40 öre för de långa raderna och 20 för de kortare.  

När man tänker på moderna barn så kanske man tänker att så här går det inte till nu. Det är 

förstås sant, men alla jordbruk i landet har inte lagts ner, och för barn som växer upp med 

sådant, blir det tidigt självklart att man hjälper till. Den stora skillnaden ligger väl i alla 

tekniska hjälpmedel som de moderna hjälparna har tillgång till.  

Flickornas intresse skiljer sig enormt från pojkarnas. Det syns bland annat när de ska ta hand 

om sin fröken som blivit sjuk. När alla sex barn går upp till sin fröken som bor ovanför skolan 

så bestämmer de sig för att hjälpa henne. Medan pojkarna går ut och plockar ved så kokar 

flickorna te och lagar smörgåsar. Efter det så sätter sig pojkarna och läser böcker medan 

flickorna lagar mat(Lindgren, 1947 s89). Detta visar den typiska normen som lever än idag på 

många ställen i världen, att flickor ska laga mat och städa medan pojkarna väntar. 

3.2 Jannes & Krilles världar 

Detta kapitel kommer att uppmärksamma hur ungdomsromanen Janne, min vän (1985), som 

är skriven av Peter Pohl, skapar sin bild av barndom och uppfostran. Den bilden kommer 

senare att jämföras med den som förmedlats av Bullerbyn-böckerna. Lindgrens berättelser 

berättar om en samling barn på sammanlagt sex personer, flickor och pojkar, som bor grannar 

med varandra i byn på landet. Två av flickorna, Lisa och Anna, blir de centrala personerna, 

och Anna är den som berättar. Pohls berättelse har en liknande uppläggning. Det är ett 

”pojkgäng” på tio personer som bor inte alltför långt från varandra på Söder i Stockholm. Två 



13 
 

blir huvudpersoner, Krille och Janne, och Krille är den som berättar historien i jag-form. Så 

långt finns det likheter, men miljön och handlingen blir kontraster till Bullerbyn.  

Krille bor tillsammans med sin mor, far och syster. Det är en familj med lite högre social 

status än kompisarna i gänget. Som Krille beskriver det: ’’Men ur min synpunkt var grejen 

den, att alla andras farsor var svetsare och glasmästare och murare, utom Berras som var alkis. 

Men min var alltså byråsekreterare’’(Pohl, 1985, s. 41). Han går på Södra Latin i Stockholm i 

realskola, för det här var före högstadiet, och har bra betyg. Han lever på sätt och vis två liv, 

det ena med gänget som har pappor som inte är lika fina som hans, det andra med kompisarna 

i den fina skolan. Allt förändras när en dag en mystisk rödhårig typ dyker upp på cykel och 

heter Janne. De två blir genast vänner. Detta kapitel kommer att ta upp olika händelser och 

situationer som sker i Janne, min vän(1985). Begreppen som kommer till tals i detta kapitel är 

vänskap & kärlek, familj, våld, barn och arbete.  

En sak till behöver sägas, nämligen hur de båda böckerna är berättade. Lisas Bullerbyn-

berättelse är så enkel som den kan bli. Hon går bara igenom året efter vad som händer och vad 

barnen gör när det är höst, vinter, vår, skola och sommarlov och hon har ett enkelt men städat 

språk. Kapitlen har rubriker som ”Min roligaste födelsedag” och ”Vi gallrar rovor och får en 

kattunge” eller ”Hur Olle fick sin hund”. Krilles berättelse har inga kapitelrubriker alls och 

frågan är om det är en berättelse ens, för den här romanen är så avancerad som den kan bli. 

Hela den rätt långa boken (255 sidor) är egentligen ett eller några möten med polisen som 

håller förhör. Janne är försvunnen och en polis håller fram hans cykel och ställer frågor till 

gänget. Krille blir den som svarar. För varje fråga som polisen ställer om Janne, så vaknar 

minnen hos Krille. Hela boken handlar om vad han minns, och han minns på ett språk som är 

Stockholmsslang.  

3.2.1 Vänskap & kärlek 

Vänskap och kärlek är något som är starkt från början till slut. En dag när Krille cyklar hinns 

han upp av en person som han tar för en flicka och som liknar Pippi Långstrump. Men hennes 

beteende är allt annat än flickaktigt. Hon försöker preja ut Krille från cykelvägen och är som 

en akrobat på sin cykel. Krille blir helimponerad så de börjar prata. Tursamt nog var det ingen 

tjej, för mästercyklisten presenterar sig som Janne.  

Nu skapas en vänskap som kom att bli en berg-och-dalbana(Pohl, 1985, s. 6). Vänskapen med 

Janne blir för Krille annorlunda än den som han har med de andra pojkarna. Vissa saker gör 

han med Janne när de är ensamma och ganska annorlunda saker när de är med gänget. När de 
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är med de andra pojkarna så kan de t.ex. jämföra varandras pittar, för de är i en ålder då 

sådant börjar växa till. De pratar inte alltför mycket om varandra utan de ger varandra poäng, 

1 - 10. Den där poängleken går igen i det mesta som de gör tillsammans. När Harald som är 

en kompis får 8 poäng så påpekar Janne att det finns större pittar(Pohl, 1985 s. 9). Dock så 

visar inte Janne något utan de går istället vidare till något annat. Det här är en annan sak som 

gör den här romanen avancerad. Den har mystifikationer. Gång på gång händer det att Janne 

inte ställer upp när det handlar om att visa hur man ser ut under kläderna. Och han byter 

aldrig kläder heller, fast de han har är avancerade sportiga saker.  

Krille är liksom de andra i gänget väldigt fascinerad av Janne, gänget främst på grund av 

cyklandet, Krille mer av den mystik som finns runt honom. Janne cyklar som en akrobat. 

Stegra, cykla ner för trappor och annat är enkelt för Janne(Pohl, 1985 s. 28). Bäst trivs Janne 

och Krille med varandra, när inga andra pojkar är med dem. De umgås aldrig med flickor 

heller. Krille älskar Janne otroligt mycket och när någon retar Janne så blir han ledsen. Janne 

brukar bli retad för att ha ett tjejfejs. Men Krille vet att det bara är hans ansikte och inget 

annat(Pohl, 1985 s. 58). Här kommer mystiken in igen. Han ”älskar” Janne. Det skulle han 

aldrig säga om killar han ”gillar”. Och Janne har tjejfejs. Vad ska det bli av det här? 

Tyvärr tycker Janne om att testa gränserna och det är här som man som läsare får se att Krille 

verkligen bryr sig om Janne på djupet. När Janne en gång vill cykla på ett räcke tjugo meter 

ovanför en bilväg så blir det för mycket för Krille. Han mår pyton men Janne bryr sig inte. 

Han övertalas visserligen att gå och inte cykla på räcket men det är ändå mer än Krille kan stå 

ut med. Uppvisningen går hem och det gör Janne känd. Mystik igen. Balanseringen på räcket 

är mästerlig men Janne har också påstått att han skulle kunna göra vad en cykelartist på lina 

kan göra. Janne behöver inte längre bevisa att han inte är en tjej utan det är bara ansiktet som 

är tjejigt(Pohl, 1985 s. 60). Många gånger blir deras vänskap komplicerad. När Krille fyller år 

så bjuder han in Janne, men han vill inte komma då han förnekar åldern. Han berättar att han 

inte har någon precis ålder(Pohl, 1985 s. 86). 

Krille får många kompisar när Janne blir hans kompis. Det beror mest på att alla tycker att 

Janne är cool på grund av cykling. Så fort Janne försvinner sjunker Krille in i studerandet. 

Han får bra betyg men inga kompisar hör av sig. Så blir han helt plötsligt ensam och börjar 

sakna Janne(Pohl, 1985 s. 70). Det blir tydligt när Krille en dag får se att flaggan i skolan är 

på halv stång därför att en pojke i skolan har dött. Krille har inte fått höra något från Janne 

och tror automatiskt att det är Janne som dött. Han blir livrädd och börjar skaka. Han till och 
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med börjar be, han som aldrig bett. När Krille går in i klassrummet så berättar hans lärare att 

det handlar om en annan pojke(Pohl, 1985 s. 91). Dagarna går och Janne är inte tillbaka, så 

Krille börjar till och med drömma om Janne. Han drömmer om att Janne vill något men Krille 

kan inte nå honom(Pohl, 1985 s. 103). En dag kommer Janne tillbaka men han är täckt av 

blåmärken. Han berättar inte vad som hänt utan han frågar endast om han får sova hos Krille. 

Han somnar direkt när han kommer in i Krilles rum(Pohl, 1985 s. 105). När Krille går in i 

rummet sover Janne fortfarande och Krilles syster vakar vid sängkanten. Hon vill veta vad 

som hänt med Janne. De bryr sig alla om Janne, och de vill alla veta vad som hänt med 

honom(Pohl, 1985 s. 114). Men ingenting avslöjas och mystiken tätnar.  

Folk som ser Janne för första gången tror alla att Janne är en tjej. Mötet med Krilles mamma 

går till så här: ”Jag hade faktiskt inte sagt något hemma om Janne, så morsan, min mor, Fru 

Nordberg, mötte oss i hallen, frågade förtjust: - Vad nu då? Vad heter denna unga damen?( 

Pohl, 1985 s. 40). Och när Krille och Janne går för att träffa en förståndshandikappad 

familjevän vid namn Tok-Göran så tror familjevännen att Janne är en flicka. Detta gör Janne 

nervös och han vill klättra ut genom fönstret(Pohl, 1985 s. 135). En kort period efter detta 

försvinner Janne igen och vänskapen mellan Krille och Janne blir komplicerad ännu en 

gång(Pohl, 1985 s. 139). Krille börjar bli sjuk av längtan efter Janne, han har varit borta så 

länge. Krille börjar gråta massvis efter Janne men inget förändras(Pohl, 1985 s. 150). Till och 

med killkompisarna börjar fråga efter Janne.  

Krilles och Jannes otroligt komplicerade vänskap är fylld av kärlek och sorg. När Janne en 

gång slår Krille blir han rädd att Krille ska bli arg så han kramar om honom och ber om 

ursäkt. De lägger sig på Krilles säng och kramar om varandra. De gråter tillsammans och 

innan Janne somnar så ger han Krille en smällkyss(Pohl, 1985 s 207). När de vaknar nästa 

morgon och Krille frågar Janne om han ska borsta sina tänder så vet inte Janne vad en 

tandborste är. Detta är första gången Krille började förstå vissa saker om Janne. Det första är 

att Janne kanske inte har föräldrar(Pohl, 1985 s 213).  

Mysterium är ofta runt Janne, Krille vet egentligen inte mycket om Janne. Han frågar Janne 

hela tiden om hans liv men Janne säger att en vacker dag kommer allt att komma fram. Deras 

vänskap har blivit så pass stark att Janne ger Krille en amulett med ett j tillsammans med en 

vacker text: ’’ Så länge du är min bäste vän så länge som jag får vara din, ska amuletten 

glänsa som nu. Ser jag min svartna vet jag: du vill ej veta av mig. Ser jag din svartna vet du: 

jag lyder jag går. Om den ene är i fara ska amuletten glöda och slita den andres han till hjälp 
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kommer. Då livet står på spel ska du släppa amuletten, den söker då upp mig och jag kommer. 

På sanna sätt du, om min kommer. Lyssna, vänta på tecknet och kom fort’’(Pohl, 1985 s. 

227).                                                                                                                                                            

Detta är en stark text som fastställer att deras vänskap inte bara är en vänskap. Den är något 

mer än bara det. 

3.2.2 Familj 

Krille har sina föräldrar och sin syster. Men Janne har ingen familj, det får vi reda på av 

honom själv. Krilles pappa bryr sig om Krilles skolarbete och är stolt över honom. Många 

gånger ber han Krille titta på statistik som han tar hem(Pohl, 1985 s. 12). Det märks ganska 

snabbt att Janne inte är van vid familjeliv då han blir förskräckt när han ser Krilles mamma 

för första gången. Han släpper cykeln hårt på marken och stirrar på henne. Men efter att 

chocken lägger sig skrattar de tillsammans och accepterar varandra(Pohl, 1985 s. 40). När 

Krilles syster får syn på Janne så kommer han av sig och blir nervös. Men Krilles syster är 

fascinerad i Jannes röda hår, och börjar leka med det. Janne säger till Krille att han har tur 

som har en syster som hon (Pohl, 1985 s. 43).  

Janne försvinner ofta och det märker Krilles familj. De saknar honom när han inte är 

där(Pohl, 1985 s. 100). När Janne brukar komma tillbaka säger Krille direkt till sin mamma så 

att hon slutar vara orolig(Pohl, 1985 s. 106). Hans syster blir orolig när Janne kommer tillbaka 

helt blåslagen. Hon blir ledsen och sätter sig hos Janne under tiden han sover. Hon vill veta 

vem som har slagit Janne blå(Pohl, 1985 s. 114). När Krilles föräldrar ser Janne blå vill de 

kontakta polisen men de gör inte det, för de vill inte skrämma bort Janne. De vill bara ta hand 

om honom så att han inte försvinner igen. De ställer frågor till honom morgonen efter, men 

han drar en historia om att han blivit påhoppad av ett fyllo(Pohl, 1985 s. 117). 

Krilles mamma och pappa skämmer bort Janne med mat och till och med ett par nya jättedyra 

Adidasskor. Som uppmärksam läsare anar man att de förstår en massa som Krille inte förstår.  

Janne är med på flera middagar. När de har valborgsmiddag som Krilles mamma har lagat så 

uppskattar Janne det. Han tycker det är så gott och visste inte att man kunde äta sådant 

hemma, utan att det bara sker på finare ställen(Pohl, 1985 s. 124). När Krilles föräldrar ska be 

bordsbön tillsammans med barnen så tycker Janne att det är konstigt. Han har aldrig varit med 

om det och förstår inget. Han vet inte vem Gud eller Jesus är. Krilles pappa börjar då förklara 

att Jesus var en man som föddes för länge sen och att han har ett stort inflytande på världen. 
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Janne lyssnar noga men allt är nytt för honom. Krille och hans pappa berättar om skapelsen, 

paradiset, Noaks ark etc. Till slut börjar Janne förstå lite (Pohl, 1985 s. 126).   

3.2.3 Våld 

Jannes liv kretsar runt våld och detta bevisas redan i början av Krilles och Jannes vänskap när 

Janne börjar slåss med kompisen Bosse. Bosse har kallat Janne skitunge och det tycker inte 

han om, så han slår Bosse blodig(Pohl, 1985 s. 20). Det sker massor med situationer där Janne 

slår ner någon. När en pojke vid namn Jörgen drar ner Jannes byxor så blir han så vansinnig 

att han slår in sitt huvud i Jörgens mage. Han slutar inte där, utan fortsätter slå Jörgen(Pohl, 

1985 s. 48). Återigen har vi en mystifikation – det här med vad som finns under kläderna. 

Ganska ofta får Janne raserianfall där han börjar slå Krille. Men ibland vaknar han upp och 

hans ögon som blir svarta blir normala igen(Pohl, 1985 s. 55). Detta är något som är intressant 

för polisen, då han frågar Krille om Janne hade för avsikt att döda honom. Men han tycker 

inte det, utan han förstår att det är något fel på Janne. Han har blivit van vid Jannes våld(Pohl, 

1985 s. 56).  

Man kommer alltså då och då i framställningen tillbaka till polisen som ställer frågor. Som jag 

sa i början, är hela boken uppbyggd av möten med polisen och frågor och allt det andra är 

Krilles korta svar och sedan hans kapitellånga minnen som är kopplade till frågorna.  

I början av Jannes vänskap med alla pojkar så misstänkte de att han var en tjej men efter ett 

tag slutar de tro det. Anledningen är inte minst att han kan vara så våldsam och dessutom så 

stark och skicklig på att slåss, och kompisarna tänker att flickor inte tycker om att vara 

våldsamma(Pohl, 1985 s. 63). När Janne försvinner och sedan kommer tillbaka så är han ofta 

täckt med blåmärken vilket gör Krille väldigt förvirrad. Hur kan en ung pojke ha så många 

blåmärken? Vem ger honom dem? Det är ännu ett mysterium som Krille inte förstår (Pohl, 

1985 s. 105). Killkompisarna tror att Janne blir misshandlad hemma men Krille vet att Janne 

inte har någon familj så han förstår inget(Pohl, 1985 s. 118).  

3.2.4 Barn och arbete 

Barn och arbete har tagits upp i analysen av Bullerbyn-boken. Där är barnens arbete något 

positivt, en sak som för vuxna och barn ihop. Ordet ”barnarbete” har en annan betydelse. Det 

är sedan länge förbjudet i Sverige, och man tänker på eländiga villkor förr i världen och när 

man talar om det nu syftar man på andra länder med andra villkor. Men i Janne, min 

vän(1985) är det betydelsen ”barnarbete” som blir aktuellt. Vi får flera gånger en aning om 
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hur Jannes liv egentligen är. Vi börjar förstå att något är fel när polisens frågor kommer in i 

handlingen, frågor om Janne(Pohl, 1985 s. 7). Han vet inte vad en tandborste är för något, han 

har aldrig ätit fin middag men en gång kommer han tillbaka med pengar som han aldrig haft 

tidigare(Pohl, 1985 s. 45). Något är inte som det ska.  

När Janne den 9 december ska på semester i en månad börjar saker kännas konstiga för Krille. 

Vem åker på semester mitt i skolterminen? Janne är borta i en månad och när han kommer 

tillbaka berättar han inget om sin semester(Pohl, 1985 s. 82). Janne förnekar sin ålder vilket 

kan kännas konstigt (att tycka) i den åldern(Pohl, 1985 s. 86). Det faktum att Janne ofta kom 

tillbaka med blåmärken för oss mot ett mål där vi ska få reda på svar om vad Janne har varit 

med om(Pohl, 1985 s. 105).  

I slutet av maj försvinner Janne igen, precis då Krilles pappa har tänkt ta honom och Krille på 

cirkus där bland annat miss Juvenile ska uppträda. Detta är en årlig tradition som får ställas in 

då Krille inte vill gå utan Janne(Pohl, 1985 s. 140). Som läsare har man känt att den här 

romanen är som en deckarhistoria med mystik som ska lösas upp. Nu börjar det klarna. Krille 

och hans pappa går varje pingstafton på en känd utländsk cirkus med akrobater, men inte den 

här gången. En av akrobaterna är miss Juvenile som gör konster på slak lina. Polisen visar en 

bild tagen underifrån av henne uppe på linan. Krille som vet vad pornografi är ser att bilden är 

sådan. Ansikten ser han inte på grund av perspektivet nerifrån. Vid ett inklipp i texten av 

polisens frågor handlar det om vilka datum Janne har varit borta. De hänger samman med 

cirkusens datum (Pohl, 1985 s. 150). Det blir ett samtal mellan pappan och Krille om sådana 

artister och pappan är upprörd över hur det går till. Flickor tvingas börja träna så tidigt att de 

aldrig utvecklas till kvinnor. Upp till tjugo år kan de se ut som tio. Pappan säger att det är som 

djurplågeri men för barn (Pohl, 1985 s. 141). 

Är Janne utnyttjad i barnarbete? En gång när han kommer tillbaka har han helt plötsligt 

pengar. Han har aldrig haft det tidigare. Krille börjar bli misstänksam och polisens aningar om 

Janne börjar påverka Krille(Pohl, 1985 s. 193). Nu visar polisen cirkusens schema för Krille. 

De visar också olika ställen som cirkusen varit på. Krille kan äntligen lägga samman allt och 

få en aning om vad som skett. Men han förstår inte varför Janne inte sa något, så att han 

kunde hjälpa honom och ge honom ett hem(Pohl, 1985 s. 253). Men nu är det för sent och 

Krille kan inte göra något längre. Janne har försvunnit för alltid. Det blir tydligt att Janne har 

haft ett annorlunda liv när polisen räcker en bild på miss Juvenile till Krille. Miss Juvenile är 
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expert på att cykla exakt som Janne. På bilden ler hon mot fotografen, mot Krille. Miss 

Juvenile ser exakt ut som Janne(Pohl, 1985 s. 255). 

4. Sammanfattning och jämförelse av Alla vi barn i Bullerbyn(1947), Mera om oss barn i 

Bullerbyn(1949) och Janne, min vän(1985). 

I detta kapitel kommer barnen i Alla vi barn i Bullerbyn(1947), Mera om oss barn i 

Bullerbyn(1949) och Janne, min vän(1985) att jämföras med varandra utifrån vad som tagits 

fram i analysen. Därefter kommer en reflektion över resultaten som också diskuteras med 

koppling till annan litteratur. 

4.1 Barnens barndom och uppfostran 

Barnen i Alla vi barn i Bullerbyn(1947), Mera om oss barn i Bullerbyn(1949) och Janne, min 

vän(1985) har olika barndomar. De skiljer sig på olika sätt som behöver förtydligas. 

Barnen i Bullerbyn har en helt annan barndom jämfört med Krille och Janne. Barnen i 

Bullerbyn lär sig tidigt att de ska arbeta utan någon förklaring. Det är en självklarhet och 

något som alla ska göra oavsett ålder. Lisa är sju år men det spelar ingen roll, hon måste 

städa. Men det är inget tvång i detta utan uppfostran. Hon lär sig helt enkelt något som hon 

måste kunna om hon ska bli en vuxen längre fram i livet. Odelfors(1996, s. 102) har i sin 

avhandling Att göra sig hörd och sedd, skrivit att det finns stora könsskillnader som är tydliga 

i samhället. Detta syns också hos Lisa. Flickor ses som söta, och hjälpsamma medan, pojkar 

är bråkiga och tuffa, vilket kan relateras till Lisa som ofta städar, och hon klagar inte heller på 

det utan ibland känner hon att det är bättre att hon städar istället för någon annan. Hennes mor 

lärde henne att laga mat när hon var yngre, så nu när hon är sju år kan hon laga mat till andra. 

Det kommer ett test på nyttan av denna uppfostran när barnens fröken i skolan har blivit sjuk. 

Vem ska laga hennes mat? Lilla Lisa som är sju år, för hon kan. Vi förstår vilket 

självförtroende hon måste få efter detta. Vem kommer och tar hand om en sjuk lärarinna? Sex 

barn kommer för att hjälpa henne med matlagning och städning. Pojkarna hjälper till med att 

värma upp hemmet. Det känns helt normalt för dem att så gör man, man hjälper varandra. En 

liten by skulle inte fungera om man inte gjorde så. Det är vad de har lärt sig av sina föräldrar. 

Man ska ta hand om varandra. Det spelar ingen roll om det handlar om städning eller 

matlagning. Barnen ska vara goda människor så därför bör man inte säga nej till någon 

(Kåreland,2015, s. 22).                                                        
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Det är normalt för familjer i Bullerbyn att ha pigor och Lisas familj har en piga som heter 

Agda. Hon är en kvinna som hjälper Lisas mor med allt som hör till husets arbete men också 

med att lära upp Lisa till att klara av sådana saker som städningen och matlagningen. Tanken 

är att Lisa ska ta med sig allt detta när hon blir vuxen och får en egen familj. Astrid Lindgren 

tar upp detta förmodligen för att hon vill förmedla att så var normen i hennes barndom och i 

den miljö där hon växte upp och att hon inte kan se annat än att det är en norm som förtjänar 

att läras ut till nya generationer av barn(astridlindgren.se). Flickor ska bli mammor och de ska 

laga mat och städa men hon vill fortfarande att flickorna ska fortsätta att kunna leka, för det 

visar empati. Det är klart att Lindgren har sett tiderna förändras, tänk på hennes politiska 

debatter som togs upp i presentationen av henne. Men vill hon att samma norm ska leva kvar? 

Även om det nu är att sätta på diskmaskin och städa med dammsugare och andra hjälpmedel 

och att man inte behöver vara flicka för att göra detta(astridlindgren.se).  

Detta kan jämföras med 11-12-åringarna i Krilles och Jannes barndom där de inte bryr sig om 

matlagning och städning. Det är det sista de tänker på. Istället är cykling det viktigaste, att 

vara skicklig på cykeln och att kunna sköta den. När Krille träffar Janne för första gången så 

är det på cyklar. De älskar att stegra, åka nedför trappor och syssla med annat som har med 

cyklar att göra. Kåreland(2010, s. 27) påpekar att pojkar oftast har en rädsla för att överskrida 

gränser i sin egen identitetsutveckling. Pojkar vill helt enkelt inte bete sig som flickor utan vill 

vara som typiska pojkar. Då ska man vara stark, hård och tävlingsinriktad. Detta kan man 

koppla till Janne och Krille som hela tiden visar att de är pojkar enligt könsnormerna.                   

De cyklar ofta, de är starka och slåss och mycket annat som är i enhetlighet med typiska 

könsnormer. Helt imponerade blir pojkarna i gänget när Janne med flickfejset plockar fram 

skiftnycklar och andra redskap ur fickorna och vet precis hur man mekar med en cykel. Det är 

så en man ska vara, och man ska inte vara rädd om sitt liv. Monica Nordström Jacobsson 

skriver i sin avhandling Peter Pohls litterära projekt(2008, s. 63) att Janne ofta sätter sitt liv 

på spel. Det är när han cyklar nedför trappor, när han går uppe på broar, när han nästan hoppar 

ut ur fönster. Janne värdesätter inte sitt liv vilket är anledningen till att han ofta hamnar i 

farliga situationer.  

Rithander(1991, s. 25) förklarar i sin avhandling att pojkar och flickors vänskap ofta är olika. 

Janne och Krille har en vänskap som är annorlunda jämfört med hur en typisk vänskap mellan 

två flickor är. Pojkars vänskap brukar vara tävlingsinriktad och handlar oftast om vem som är 

starkast, snabbast eller liknande. Flickors vänskap är mer känslomässig. Detta kan kopplas till 

Jannes och Krilles vänskap där det är väldigt tävlingsinriktat i början men mot slutet börjar 
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det bli känslomässigt som en typisk vänskap mellan flickor. Speciellt när de båda ligger på 

sängen och kramar om varandra.  

Monica Nordström Jacobsson(2008, s. 63) säger att Krille ofta måste anpassa sig efter Jannes 

olika situationer. Ibland måste han till och med rycka in för att rädda Janne från att skada sig. 

Kåreland(2015, s. 36) förklarar att pojkar och flickor skapar sina egna uppfattningar om vad 

som är feminint och maskulint. Cykling och att meka med cykeln är maskulint och detta kan 

vara en anledning till varför Janne uppfattas som så ’’pojkig’’ trots fejset. Detta är deras 

barndom och den kretsar runt vad som är pojkliv.  

Kan man stanna kvar i barndomen därför att vuxenlivet inte lockar? Janne berättar aldrig om 

sin ålder trots att Krille tänker att de är lika gamla, och ändå ibland får känslan av att Janne är 

äldre. Medan barnen i Bullerbyn tänker på att ha en familj i framtiden, så tänker barnen i 

Janne, min vän(1985) på hur stora deras pittar är. Är det att ändå se fram emot att bli vuxen? I 

alla fall tycks barndomen skilja sig otroligt mycket för dessa barn. Detta kanske också har att 

göra med att barnen i Bullerbyn lever i en by utanför stan medan Krille och Janne bor i 

storstaden, i Stockholm. Kåreland(2008, s. 9) förklarar att barnlitteraturen har förändrats 

mycket i Sverige. I Bullerbyn-böckerna ser vi idyllen, men sedan går vi över till den 

otraditionella familjen som syns i Janne, min vän. Janne har ett väldigt otraditionellt liv utan 

föräldrar eller syskon och han lever på egna villkor. Men det är endast det vi vet nu. Något 

kanske kommer att förändras längre fram.  

Krille och Janne kan hitta på massor med hyss i storstaden, men barnen i Bullerbyn har inte så 

mycket att välja mellan. Jannes barndom skiljer sig dock från Krilles barndom, det märks 

snabbt. Han har ingen familj, han berättar inte var han bor. Lena Kåreland berättar i sin bok 

Skönlitteratur för barn och unga (2015, s. 21) att det är viktigt för barn att ha föräldrar.                  

Om inte ett barn har föräldrar kan det leda till att barnet blir utsatt och övergivet. Ett barn 

behöver hjälp från vuxna för att ledas ut i världen på ett positivt sätt. Vem har lett Janne ut i 

världen på ett positivt sätt? Janne är van vid att använda sig av våld när som helst. Ibland kan 

det vara på grund av ilska, ibland på grund av att han är uttråkad.  

Kåreland(2010, s.39) påpekar att pojkar som beter sig annorlunda försöker få till en manlig 

identitet. Dessa pojkar försöker hela tiden göra exakt tvärtemot det flickor gör, till exempel 

som det Janne gör, slår andra. Något är annorlunda med Janne, kanske försöker han framhäva 

sin manliga identitet när han egentligen är någon helt annan. Kåreland(2015, s. 177) menar att 

barn är medvetna om skillnader mellan män och kvinnor redan som väldigt unga. De vet 
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redan då att det är viktigt att dela in människor i olika kategorier. Man får en könstillhörighet 

som är viktig i barnets utveckling. Barnen lär sig att manlighet värderas högre än kvinnlighet. 

Pojkar har mer status än flickor och i skolan dominerar pojkar mer än flickor. Då dominerar 

inte pojkar i skolarbetet utan de dominerar när det gäller det sociala. De hörs och syns medan 

flickorna sköter skolarbetet. Krille är en lugnare pojke, han tycker egentligen om statistik 

något som hans far är stolt över. Han har bra betyg i skolan men Janne drar med honom på 

olika hyss. Krille går med för vänskapen känns ofta viktigare än skolan.  

Barnen i Bullerbyn vill leka. Ibland kanske de bygger koja, ibland blir det 

’’mamma,pappa’barn’’. När det är jul bygger de snögubbar eller gör jul-korgar. De leker allt 

möjligt. Detta kan kopplas till det Kåreland (2015, s. 99) säger om barnens utveckling. Hon 

påpekar att det är viktigt för barn att få utvecklas i sin egen takt och få skapa sina egna leker. 

På så vis utvecklas de med hjälp av sina lekar. Maria Andersson(2008, s. 63) menar att lek 

och vardagliga äventyr är viktiga i barnböcker vilket syns i både böckerna. Ellen Key(1900, 

s.145) betonar vikten av barnets utveckling inom lek. Hon menade att barnet ska få utvecklas 

i sin egen takt med hjälp av lek och vuxna ska bidra till detta. Janne och Krille leker på 

annorlunda sätt. De cyklar, och Krille lär sig mycket från Janne men annars leker de inte så 

mycket annat. Men det är något mystiskt som händer Krille, en okänd retning han känner vid 

kroppslig beröring med Janne, men som han inte tänker på eftersom han är övertygad om att 

Janne är pojke som han själv. Barnen i Bullerbyn är alla trygga kvar i barnaåldern men, det 

märks att Krille börjar växa upp. Det här blir då också skillnaden mellan en ren barnbok och 

en ungdomsbok.  

Barnen i Bullerbyn bryr sig om varandra och visar ansvar och empati, som också är ett mål 

för deras uppfostran. Krille och Janne bryr sig också mycket om varandra. Är det samma sak? 

Kärleken är stark och de finns alltid där för varandra. Trots att Janne är mycket komplicerad. 

När Janne var nära på att ramla ner från ett räcke tjugo meter upp så ville Krille gråta för att 

han var så rädd. Detta kan kopplas till det Rubin(1981, s. 33) berättar om dåliga sidor i 

vänskaper. När barn kan vara osäkra om vänskapen med sin kompis så kan det leda till ilska 

och svartsjuka. Detta sker för det mesta när barnet inte känner sig bekräftat av vännen i fråga. 

Detta kan vi se när Janne hela tiden ska testa sin vänskap med Krille. Kanske är det för att han 

är osäker på om Krille verkligen älskar honom.  

Monica Nordström Jacobsson(2008, s. 72) beskriver att vänskapen mellan Krille och Janne 

förmodligen inte är endast en vänskap. Det är något mer. Det faktum att Krille alltid brinner 
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av längtan efter Janne och att han älskar Janne otroligt mycket leder oss till tanken att Janne 

är mer än en kompis för Krille. Det hör till gåtorna i den här romanen, och svaret kommer när 

det äntligen står klar för Krille att hans kompis inte var pojke utan en flicka.  

Vi får ofta läsa att Janne slår någon eller att han själv är blåslagen. Sådant sker i princip aldrig 

i Bullerbynböckerna. Där tar de hand om varandra och vill inte skada varandra. När Krilles 

föräldrar ser honom blåslagen så vill de ta hand om honom och ge honom en positiv barndom. 

Men det fungerar tyvärr inte då Janne ofta försvinner. När Krilles mamma lagar mat till alla så 

blir Janne chockad. Han har aldrig sett någon fin middag som den Krilles mamma lagar. Detta 

tyder på att Jannes barndom skiljer sig otroligt mycket jämfört med både Bullerbybarnens 

barndom och Krilles barndom. Angerd Eilard(Perspektiv på barndom och barns lärande, 

2010, s. 41) förklarar att barnfamiljen har förändrats. Allt fler barn har därför olika normer 

och beteenden vilket vi kan se på Janne. Vi vet inte mycket om Jannes barndom men vi vet att 

något har gått väldigt snett och att det snart kanske är försent att ge honom en barndom full av 

lek.  

4.2 Bilden av Gud 

Bilden av Gud kommer fram i barnens uppfostran, både i Bullerbynböckerna och Janne, min 

vän(1985). Allt i böckerna utspelar sig på 1950-talet vilket var en tid då kristendomen kanske 

var något starkare i Sverige än den är nu. Det framstår som viktigt att veta vem Gud är och 

vad som rör sig runt Honom.  

I Bullerbyn är religion något viktigt på samma sätt som alla traditioner är viktiga. Bullerbyns 

farfar talar ofta om jul och påsk och allt som förknippas med det. Inför varje jul läser Lisas 

pappa om Jesusbarnet i Bibeln. Han berättar om var Jesus föddes, vem hans mamma var samt 

annat. Det ansågs viktigt på den tiden att föräldrar gav sina barn en kristen bakgrund 

(Kåreland, 2015, s. 19). Det som syns är att barnen tycker det är roligt att höra om sådant som 

hör till den kristna läran. Det är intressant för dem och Gudsbilden är fortfarande stark. Annas 

farfar som också kallas Bullerbyns farfar talar ofta om Gud och Jesus. Han tycker om att 

berätta om bibliska historier för barnen så att de lär sig den tro som har gått i arv. Han talar 

om när Jesus korsfästes och dog, inte för egna synder utan för alla andras. Detta är något som 

förmedlas till barnen så att de ska förstå att man inte ska synda. Man ska vara god och 

ödmjuk. Kåreland(2015, s. 20) pekar på den vikt som lades vid kristen lära i den tidens 

barnböcker. För barn på den tiden var det inte bara viktigt att prata om kristendom utan barn 

skulle också läsa om kristendom. Kåreland (2015, s. 22) förklarar att kyrkans makt och 
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inflytande var betydande. Många böcker på 1950-talet som var riktade till barn hade kristna 

betoningar. Barnen på den tiden skulle formas till goda kristna medmänniskor så som vi får se 

i Bullerbynböckerna där Lisa och barnen ofta vill hjälpa andra.  

Detta kan jämföras med Janne, min vän(1985) där bilden av Gud inte är så stark. De firar jul 

utan att lära sig varför de ens firar jul. Samma sak med påsk. Krille har aldrig bett tidigare. 

Första gången han ber är när Janne har försvunnit och han får läsa i tidningen att en pojke har 

dött. Då ber han till Gud för första gången att det inte är Janne som dött. När det visar sig att 

det är en annan pojke som har dött så blir det en väldigt stark känsla hos Krille. Han har 

förstått att det är Gud som har gjort att Janne lever än idag. Här kan man relatera till barnen i 

Bullerbyn då de älskar Gud och känner att Han kan skydda dem från allt. Nu får Krille se att 

Gud räddade Janne från döden.  

Krilles familj ber ibland bordsbön tillsammans. Det är kanske den enda kristna ritual de utför i 

sin familj. När de har valborgsmiddag så ber de bordsbön tillsammans med Janne som äter 

med dem. Men Janne förstår inget. Han förstår inte varför man måste be, till vem man ber. 

Han vet inte ens vem Gud eller Jesus är. Nu blir det en stor diskussion där Krille hjälper till 

att förklara för Janne om vem Jesus är och varför de ber till Gud. Han berättar att Jesus var en 

man som föddes för länge sen och som har ett stort inflytande på världen. Janne lyssnar noga 

men har svårt att förstå, allt är nytt för honom. Ingen har lärt honom något om kristendom 

tidigare.  

4.3 Barnen som arbetar 

I dagens samhälle är det inte ofta man ser barn städa hela huset eller laga mat åt vuxna. 

Speciellt inte sjuåringar men i Bullerbyn sker det ofta. Trots att Lisas familj har en piga så vill 

hon ändå städa då hon känner att hon måste göra det. Det är viktigt för henne att tillfredsställa 

sina föräldrar då hon vill vara en lydig dotter och ser att det gör dem glada. I Bullerbyn är det 

viktigt att göra bra ifrån sig inför sina föräldrar. För barn som bor ute i landsbygden är det 

också självklart att barnen hjälper till och inte bara ägnar sig åt lek. Men det är samtidigt så att 

de vill bli duktiga och få beröm av de vuxna när de gör något bra.  

När vi kommer till Janne, min vän(1985) blir det inte ”hjälpa till” utan barnarbete på ett 

mycket allvarligare sätt. Tidigt så förstår vi att något inte står rätt till med Jannes liv. Han har 

ingen familj, han vet inte vad en tandborste är för något. Han har aldrig ätit en fin middag. 

Men han har kläder på kroppen. Han har de dyraste skorna på marknaden, Adidas. Hur kan 

han ha dyra skor när han inte vet vad en tandborste är för något? Vem har köpt detta till 
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honom? Kåreland(2015, s. 21) hävdar att när ett barn har ett otydligt föräldraskap så kan hen 

bli utsatt istället för kompetent. Det fria barnet blir istället det övergivna barnet som vi kan se 

hos Janne. Det övergivna barnet kan vara sårbart och misshandlat som behöver hjälp av 

vuxna. Barn kan vara offer där de till exempel tvingas arbeta. Här kan vi relatera till 

Barnkonventionen där barn har rättigheter i världen, de får inte arbeta som barn. De har rätt 

till ett liv där de kan vara barn, inte vuxna.   

I december försvinner Janne i en hel månad. Han kommer tillbaka med blåmärken men ingen 

får reda på varför han har det. I slutet av maj ska Krilles pappa ta med Krille och Janne på 

cirkus, men Janne försvinner igen. Miss Juvenile uppträder på denna cirkus som är en årlig 

tradition för far och son. När det står klart att det finns tioåriga barn som jobbar på cirkusen så 

blir Krille orolig. När Krille får se en bild på cirkusens stjärna Miss Juvenile så ser han exakt 

vem det är. Det är Janne men i en pornografisk utstyrsel. Kåreland(2015, s. 36) berättar att 

Janne inte är den enda som överskrider traditionella könsroller. Pippi är en framträdande 

karaktär som alla känner till men en som inte många känner till är Ullabella som är en 

karaktär i boken Ullabella som är skriven av Marika Stiernstedt. Ullabella utbildar sig till 

ingenjör som sin pappa. Hon vill inte vara som alla andra flickor i samhället utan hon vill vara 

annorlunda. De flesta vill bli gifta sig och bli mammor men hon vill följa sin dröm.  

Dessa två berättelser har arbetande barn, men på två olika sätt. Lisa och barnen städar och 

lagar mat då de känner att det är det som ska göras. Annars är man inte snäll mot sina 

medmänniskor. Men med alla ledtrådar och allt vi får höra Janne säga, så börjar vi förstå att 

Janne har ett liv som måste beskrivas som fasansfullt (Nordström Jacobsson,2008, s. 91).                     

Han jobbar inom cirkusen där han får många blåmärken eller blir han misshandlad där av 

någon? Men det är inte bara akrobatkonster Miss Juvenile ska utföra, utan prostitution. 

Utnyttjandet av barn är vad Krilles pappa brännmärker när han håller ett tal om saken för 

Krille om ”barnexploatering” (Nordström Jacobsson, 2008, s. 141). Ibland händer det att barn 

som blivit bortrövade är barnarbetare,  så som Krille en gång läste att många flickor 

försvinner från en ö. Janne kanske var en av dessa flickor. Kåreland(2015, s. 43) påpekar att 

många författare vill visa barn som läser att det finns orättvisor i samhället. Detta kan så klart 

förknippas med Janne. Hans liv blir mer komplicerat för varje sekund som går. Vi får läsa hur 

jobbigt livet kan vara för barn. 
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4.4 Idyllens värld 

Begreppet idyll kan förklarar på olika sätt och det kan också jämföras med begreppet realism. 

Idyll är något som inte används så flitigt idag. Kanske är det för att det idylliska livet inte 

finns idag. Idyll är något många strävar efter. Om vi tänker på till exempel barn så är idyll i 

relation till dem när de leker och inte har några bekymmer. De går i skolan och lever under 

enkla förhållanden där de får vara fria. Ett idylliskt liv för ett barn är när man har sin familj 

och alla mår bra och ingen är dum. Begreppet idyll är alltså när alla i princip mår bra och 

lever sitt liv samtidigt som de är glada. Men hur kan detta jämföras med realism? Vad är 

verkligheten? Det finns barn som saknar föräldrar. Det finns barn som inte har pengar. De 

leker inte som barn i idyllen. De är oftast ledsna på grund av olika anledningar. Det går ibland 

inte bra för dem i skolan. De har mer ansvar för olika saker i livet. Det är realismen i 

samhället. Att det finns barn som inte har det idylliska som beskrivs i Bullerbynböckerna utan 

det kan istället finnas barn som upplever realismen i Janne,min vän(1985).                                                             

Detta är skillnaden mellan begreppen idyll och realism.  

Livet i vissa böcker är ibland så pass bra och drömlikt att det blir idylliskt men det kan också 

bli så att det i vissa böcker är allt annat än idylliskt. Författaren kan skapa en berättelse där 

man som läsare får se att även för barn kan det bli så att livet är allt annat än idyllisk. 

Andersson(2008, s. 57) påpekar att också kan skapa en miljö som också är bekant. Detta gör 

att känslan stärks och önskningar uppfylls när barn läser idylliska barnböcker som 

Bullerbynböckerna. Andersson(2008, s. 58) hävdar att idylliska barnböcker väcker känslor 

som barn känner igen. Barndomar som är fina och roliga känns igen. Då känner barn att dessa 

böcker gör dem glada. Bullerbynböckerna och Janne, min vän(1985) visar två helt olika sidor 

av livet. Medan den ena sidan visar en idyll så visar den andra sidan något helt annat.  

Tidigt märker vi som läsare att Bullerbynböckerna visar en idyll där alla håller ihop, alla 

älskar varandra, de är fulla av lek och det finns sällan någon som är ledsen. Maria Andersson 

& Elina Druker förklarar i Barnlitteraturanalyser(2008, s. 63) att i Bullerbynböckerna är 

viktigt att visa att barn har en egen fantasi som skapar lekfullheten, vilket skapar idyllen i 

Bullerbyn. Om vi jämför detta med Janne, min vän(1985) skiljer det sig mycket. Det är den 

totala motsatsen till idyll då barnen ofta är ledsna. Janne är ofta täckt av blåmärken. Bland de 

enda gångerna det är ganska idylliskt är när de cyklar tillsammans då, de släpper allt annat 

och bara leker som barn ska. I Bullerbyn är barnen oskyldiga och de älskar att leka. 
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Andersson (2010, s. 64) betonar att idyllen i Bullerbynböckerna skapar en vision av vad 

barndomen ska vara. Det ska vara fullt av lek och barnen ska ha ett roligt liv.  

Något tyder på att Janne har en otroligt svår barndom. En tolvåring som ofta tar till våld 

skapar en icke-idyllisk miljö där barnen inte är oskyldiga. De har ingen som kan skydda dem 

från det onda(Nordström Jacobsson, 2008, s. 91),  medan barnen i Bullerbyn blir skyddade 

från det onda av Gud. När Lisas bror nästan drunknade så hjälptes de åt för att rädda honom. I 

Janne,min vän(1985) finns det ingen som skyddar barnen. Det kan till slut bli för sent att 

rädda dem från ondskan i samhället. Som det tidigare nämnts finns invånarna i Bullerbyn där 

för varandra. I Lisas familj älskar de varandra och hjälps åt. När man jämför det med Jannes 

liv så får vi reda på han inte har några föräldrar och han vet inte vad en tandborste är för 

något. Han har aldrig ätit en fin middag. Och han (eller rättare hon) utnyttjas hänsynslöst av 

vuxna människor. Det skapar en otroligt stark icke-idyllisk miljö(Nordström Jacobsson, 2008, 

s. 117). 

I Janne, min vän(1985) får Krille julklappar vid jul och presenter vid kalas men Janne har 

aldrig kalas. Han tror inte på ålder, rättare sagt han förnekar den. Vi vet förklaringen – 

han/hon har blivit tvingad att träna så hårt att den fysiska utvecklingen har gått snett. Detta 

kan jämföras med Bullerbyn där Lisa och de andra barnen får många julklappar vid jul. De får 

femton stycken var och de sjunger massor med julsånger. Det är viktigt för familjerna i 

Bullerbyn att uppvakta varandra och alltid finnas där för varandra vid jul och födelsedagar. 

Andersson (2008) förklarar att Bullerbynböckerna är Lindgrens mest kända idyllböcker som 

vi kan läsa själva. Barndomen i dessa böcker kretsar runt lek och lust. De kretsar runt 

vardagliga glädjeämnen så som när Lisa och barnen får julklappar och sjunger julsånger. 

Barnen har en fantasi och en hunger för att göra livet roligt vilket gör boken till vad den är.  

Maria Andersson(2008, s. 65) menar att idyllen i Bullerbynböckerna visar hur den ideala 

barndomen är. Barndomen som syns i Bullerbynböckerna är något som alla barn förmodligen 

strävar efter. Det är förmodlingen det Janne egentligen vill ha. För Krille är det viktigt att ha 

kalas och han blir chockad när någon så ung som Janne inte tycker om kalas. Här kan vi som 

läsare återigen koppla Krille till barnen i Bullerbyn medan Janne är den totala motsatsen – 

han lever inte i en idyll. Enda gången Janne får en present är när Krilles pappa köper nya 

Adidasskor till honom då hans förra skor blivit förstörda. Här får vi se vad som kunde ha skett 

om Janne hade föräldrar i en idyllisk värld(Nordström Jacobsson, 2008, s. 82).  
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Jannes och Krille har en vänskap som är så pass kärleksfull under vissa tillfällen att det skapar 

en idyllisk bild för läsaren. De sover ibland ihop där de håller om varandra. Ibland kan det 

gränsa till något annat än vänskap. Funderingen om de kanske var kära i varandra kommer 

upp i tankarna. Speciellt under tillfället då de sover ihop och slänger kyssar till varandra 

(Nordström Jacobsson, 2008, s. 72). Som vi redan vet har Janne ett komplicerat liv som vi 

inte vet mycket om. Barnen i Bullerbyn älskar varandra och håller ihop som det tidigare 

beskrivits. När Janne ger en amulett med en text till Krille så blir deras vänskap ännu starkare.  

Kåreland(2015, s. 50) hävdar att barn blir mer och mer frigjorda från barndomen samtidigt 

som de blir mer vuxna. Det barnsliga har idag hamnat i vuxenhet och det vuxna har hamnat i 

det barnsliga. Barn tar mer ansvar och fattar beslut vilket vi kan se när Janne snart förstår att 

något kan hända honom och han måste börja bete sig vuxet. Han beslutar sig för att ge Krille 

en amulett. Vad som händer i Janne, min vän(1985) är allt annat än idyll men det visar sig att 

amuletten ändå skapar något oskyldigt hos barnen. 

Texten som kommer tillsammans med amuletten visar att de alltid kommer att finnas där för 

varandra och att de aldrig ska förlora varandra. 

När Krille ser Janne för sista gången så bevisar det för oss läsare att Janne, min vän(1985) är 

den totala motsatsen till idyll. Janne, min vän(1985) är inte i någon mening en idyll. Det lär vi 

oss när Krille ser Janne ligga död i kojan. Han har blivit misshandlad till döds. Krille kom inte 

så pass snabbt att han kunde rädda Janne. När Krille fick amuletten från Janne där den sista 

meningen lyder: Lyssna, vänta på tecknet och kom fort’’(Pohl, 1985, s. 227) så var det 

förmodligen detta han menade. Han visste att en dag så skulle han hamna i en situation som 

han inte kunde hantera. Då behöver han en kompis som han älskar som kan komma och rädda 

honom.  

Återigen kopplas detta till Rithanders(1991, s. 25) förklaring om att pojkar och flickors 

vänskap skiljer sig. Pojkars vänskap är mer tävlingsinriktad och flickors vänskap är mer 

känslomässig. I början läste vi om att Krille och Janne hade en vänskap där de var 

tävlingsinriktade. Men nu när allt är försent, nu börjar det bli känslomässigt. Nu börjar vi se 

att deras vänskap var något mer än en vanlig vänskap. Vi får se att deras vänskap var mer som 

en vänskap mellan två flickor än mellan två pojkar. Men nu tog deras vänskap slut. För nu var 

det försent. Nu dog ett barn. 
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5. Avslutande reflektioner 

Under detta kapitel vill jag diskutera olika frågor på ett personligt sätt som jag funderade på 

under arbetet med denna uppsats.   

Kan lärare använda sig av dessa tre böcker i skolan?  

Ett självklart svar till denna fråga är, ja. Böckerna visar att barn kan ha helt olika barndomar 

och uppfostran. Detta är en kunskap som en lärare kan använda sig av i klassrummet. Angerd 

Eilard(Perspektiv på barndom och barns lärande, 2010, s. 15) framhåller att lärare ska kunna 

se till barnens olika behov och med hjälp av den egna kompetensen hjälpa barnen. Vissa barn 

har det jobbigt. En elev som läser Janne,min vän(1985) kanske funderar över sitt eget liv och 

barndom och finner att saker och ting måste förändras. Detta kan leda till en kommunikation 

med läraren som kanske förändrar elevens liv. Kåreland(2010, s. 58) betonar vikten av att 

kunna leva in sig i andra människors situationer. Lärare bör ha förmågan att upptäcka, 

reflektera över, ta ställning till olika etiska dilemman och livfrågor i vardagen. Genom att läsa 

Janne, min vän(1985) kan barn komma att förstå att allt inte är en idyll. De kan bli mer noga 

med att kolla hur deras kompisar mår. De lär sig att man ska bry sig om varandra och hur 

viktigt det är med en vänskap som barn. Elever som läser Alla vi barn i Bullerbyn(1947) och 

Mera om oss barn i Bullerbyn(1949) kan kanske tänka att det är så här livet och barndomen 

egentligen ska vara. Det är ett liv där barn har en barndom full av lek och trygghet. Detta kan 

återigen kopplas till kommunikation i klassrummet. I Skolverket(2014, s. 21) kan man läsa att 

lärare bör använda sig av speciella resurser för att hjälpa barn bli motiverade i skolan. Läraren 

kan tala med eleverna om hur vi kan hjälpa de som har en negativ barndom.  

Kåreland(2015, s. 196) betonar att det är viktigt för barn och vuxna att läsa tillsammans. Som 

jag ser det kan barn lära sig mycket av att läsa litteratur, och att läsa tillsammans gör att barn 

och lärare kan diskutera olika situationer i det som de läst, t.ex. de tre böcker jag tagit upp här. 

En lärare kan använda sig av dessa tre böcker på flera olika sätt. Det handlar bara om att föra 

en konversation med sina elever mellan läspassen så att de förstår innebörden av böckerna.  

Hur kan man relatera händelserna i böckerna till dagens värld. Existerar sådana 

händelser idag? Har media förstört chansen till en riktig barndom full av lek? 

Absolut, vi kan relatera detta till dagens värld. Det finns många barn som har ett liv som 

Janne. Det finns många som är kluvna mellan kompisar och skolan. Det finns också många 

barn idag som har ett liv fullt av lek. Att vi kan relatera mina valda böcker till dagens värld är 
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anledningen till varför de är så bra att läsa som både vuxna och barn. Det finns fler barn idag 

än förr som kan få det jobbigt i samhället. Angerd Eilard(Perspektiv på barndom och barns 

lärande, 2010, s. 53) framhåller dock att trots att det än idag finns barn som har det jobbigt så 

finns det fler möjligheter för dem. Med hjälp av barnkonventionen ses barn som viktiga 

individer med samma rätt att synas som vuxna.  

Det kan vara media som har viss skuld till att många barn inte får den barndom de borde ha. 

Idag sitter många barn framför sina mobiler och datorer. Eilard (Perspektiv på barndom och 

barns lärande, 2010, s. 54) tar upp att barn inte är inriktade på lek idag som de var förr. De är 

alltså inte som de barn vi sett exempel på i Bullerbynböckerna. Idag består barnens lek av spel 

och TV.  Eilard (Perspektiv på barndom och barns lärande, 2010, s. 55) menar också att 

barndomen har förändrats, barn ses idag i princip som vuxna som kan uttrycka sina åsikter. 

De har rätt att synas, höras och mötas av respekt. Men samtidigt har kraven ökat på dem.  
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