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Abstract 

Syftet med min uppsats har varit att synliggöra den rådande barnsynen i Peter Pohls 

debutroman Janne, min vän från 1985. Med hjälp av diskursanalys och med en utgångspunkt i 

Allison James och Alan Prouts teori om barndomen som social konstruktion har jag undersökt 

hur konstruktionen av barn och barndom ser ut i romanen. Barnsynen har studerats dels 

genom verkets gestaltning av barnet men även genom skildrande av barnets relation till vuxna 

så väl som till vuxenvärlden. 

Jag kommer i min undersökning fram till att Pohl främst utmanar äldre så väl som nyare 

barnsyn. Diskurser som det onda barnet, det oskuldsfulla barnet och det kompetenta barnet 

blir synliga och även många gånger kritiseras i romanen men framför allt kritiseras den vuxna 

världen och det ojämna maktförhållandet mellan barn och vuxna. I skildrandet av relationen 

däremellan ställer sig Pohl i sitt skrivande på barnets sida och ger en röst åt dem som tystas av 

de vuxna. Barnlitteratur, likt Janne, min vän, som utmanar samhällets rådande barnsyn gör det 

möjligt att dekonstruera så väl som omkonstruera samhällets diskurser om barn och barndom. 
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1. Inledning  

Vad är ett barn och när är man inte barn? Är det när man är vuxen eller finns det något där 

emellan? Det existerar egentligen inga tydliga svar på dessa frågor, gränsen mellan barn och 

vuxen är ytterst otydlig liksom gränsen mellan barn och ungdom eller ungdom och vuxen. 

Ändå är det begrepp som det hela tiden söks definitioner på, definitioner som dessutom skiljer 

sig beroende på tid och rum. Det handlar om olika tiders och olika kulturers syn på barn, det 

handlar om olika barnsyn. Man kan se barn och barndom som en social konstruktion där 

begreppen får mening och betydelse genom samhällets diskurser och barnlitteraturen spelar en 

stor del i denna konstruktion av barn och barndom. Dels i förhållande till läsare men även i 

skildringar av barn så väl som deras relationer till vuxna och den vuxna världen. Själv ska jag 

undersöka barnsynen och hur barn konstrueras i Peter Pohls debutroman Janne, min vän 

(1985).  

Krille längtar efter att få lära känna Janne
1
, ”längtans hemliga Janne”, men rädslan att förlora 

honom och rädslan att Janne ska försvinna stoppar Krille från att ta reda på det han vill veta. 

Men Janne försvinner ändå, fyra gånger försvinner han och fjärde gången står Krille med 

polisen som håller fram Jannes tillhörigheter, de få som han verkar äga: Cykel, tangerinos, 

Adidas och armband. Nu står han här med polisen som vet något, vet något som inte Krille 

vet, men polisen vet inte mer än att han vill ha Krilles hjälp. När polisen visar upp föremål 

efter föremål introduceras vi läsare till Krilles berättelse, hans minnen och tankar. Vi 

introduceras till Krilles berättelse om Janne. Janne som ser ut som en flicka, är en mästare på 

cykel och cirkuskonster men vet inte vem Jesus eller Snövit är. Han imponerar på gänget och 

kanske framför allt på Krille men med tiden visar det sig att det är något som inte står rätt till, 

han försvinner långa perioder i sträck utan förvarning för att dyka upp sönderslagen. Något 

står inte rätt till men Krille är oförmögen till att se och kanske framför allt inte villig att se 

eller att förstå det som egentligen pågår. Det visar sig att Janne faktiskt är en flicka, Miss 

Juvenile som jobbar på Cirkus AIR och bor i en cykelverkstad i utbyte mot ”små tjänster”. 

Allt detta förstår Krille alldeles försent och Janne hittas död i en koja vid Flatenbadet.
2
 

Enligt Peter Pohl själv, skriver Maria Nikolajeva, handlar Janne, min vän om exploateringen 

av barnet, det utsatta barnet.
3
 Enligt flera handlar den om vänskap och om kärlek.

4
 Teman och 

                                                           
1
 Trots att Janne är en flicka talas hon om som en pojke då hon i Krilles ögon hela tiden har varit det. Därmed har 

jag valt att även referera till Janne som ”han”. 
2
 Peter Pohl, Janne, min vän (Stockholm 1985). 

3
 Maria Nikolajeva, ”Janne, min vän – en väg utan återvändo” i Förankring och förnyelse – nordiska 

ungdomsromaner inemot år 2000, red. Eli Flatekval (Oslo 1999), s. 156. 
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motiv som är tydligt närvarande i romanen, men enligt mig handlar den också om barn och 

barndom, den handlar om vägen till vuxenvärldens problem och den plötsliga förändringen 

som inte går att fly från. Det är det temat som är kärnan i min uppsats. 

Åldern för vad som räknas till barn är otydlig, i Sverige är man straffmyndig vid 15 års 

ålder, myndig vid 18 år men får inte handla på Systembolaget förrän man fyllt 20. Någonstans 

mellan barn och vuxen finns också begreppet ungdom som kanske är ännu svårare att 

definiera, ungdomen är en tid då man tar steget från barndomen och in i den vuxna världen 

men när det är vill jag påstå är odefinierbart och individuellt. Jag väljer att använda mig av 

FNs definition av barn, det vill säga varje människa under 18 år.
5
 Men vid tal om barnsyn och 

barndom använder jag mig inte av någon gräns då barndomen egentligen inte har någon ålder. 

När man är barn och när man är ungdom, när man är vuxen, kan vara ett unikt tillstånd, en 

känsla. Definitionen barn skiljer sig mellan kulturer och tidsperioder, ja, men den skiljer sig 

också från person till person. 

1.1 Syfte, metod och frågeställningar 

Syftet med min uppsats är att synliggöra den rådande barnsynen i Peter Pohls debutroman 

Janne, min vän. Jag vill framför allt visa den roll som litteraturen kan spela i konstruktionen 

av barn och barndom, hur skildringen av barn i relation till vuxna eller barndom i relation till 

vuxenhet är en del i hur vårt samhälle definierar begreppen. 

Genom en närläsning av romanen och med diskursanalys som metod studerar jag 

romanens skildringar av barn och barndom så väl som relationen mellan barn och vuxna. Jag 

undersöker även hur Peter Pohl förhåller sig till den barnlitterära traditionen i gestaltningen av 

barn. Vid en analys av Janne, min vän finns det många möjliga och intressanta teman att ta 

fasta på, några av de allra tydligaste är som sagt vänskaps/kärleksmotivet liksom 

genusaspekten kring Janne som flicka istället för pojke. Men dessa är också väl studerade och 

därmed väljer jag att inte fokusera på dessa aspekter av romanen, trots att jag till viss del 

kommer snudda vid dem väljer jag snarare att fokusera just på barnsynen. I den tidigare 

forskningen läggs också mycket, om inte mest, fokus vid Janne, i min studie lägger jag istället 

störst, men inte enbart, fokus vid Krille. Maria Nikolajeva skriver i Barnbokens byggklossar 

att en huvudroll ofta är en karaktär som genomgår en förändring och det är den förändringen 

som jag är intresserad av. Trots att Janne på många sätt är ett intressant studieobjekt är han, 

                                                                                                                                                                                     
4
 Se avsnitt 1.2 Tidigare forskning. 

5
 ”FN:s konvention om barnets rättigheter”, Rädda Barnen,  

http://barnkonventionen.se/wp-content/uploads/2009/07/Barnkonventionenfullversion.pdf, 09.04.2016, Artikel 1, 

s. 1. 

 

http://barnkonventionen.se/wp-content/uploads/2009/07/Barnkonventionenfullversion.pdf
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som Nikolajeva talar om, en katalysator som hjälper berättelsen framåt och sätter igång en 

förändring men själv förblir stilla i sin utveckling.
6
 

Min huvudsakliga frågeställning är frågan om hur barn och barndom konstrueras i 

Janne, min vän men för att kunna besvara den väljer jag att utgå från mer avgränsande 

frågeställningar:  

Hur skildras romanens barn och vad får det för funktion?  

Hur ser relationen mellan barn och vuxna ut i romanen och vad säger det om synen på barn? 

Hur skiljer sig barndomens värld från den vuxna världen i romanen? 

1.2 Tidigare forskning 

Det finns en hel del tidigare forskning kring romanen Janne, min vän och med verkets 

rikedom av teman och motiv har några avhandlingar och flera uppsatser skrivits med olika 

perspektiv.  

Maria Österlund skriver i sin avhandling om förklädda flickor i 1980-talets 

ungdomsromaner, däribland undersöks Janne, min vän med utgångpunkt i olika könsroller. 

Likt min undersökning diskuterar hon litterära konstruktioner men konstruktionen av flickan 

snarare än barnet och med fokus på Janne, Krille diskuteras också men då i kontrast till den 

förklädda flickan.
7
 

Uppsatsskribenter som har skrivit om romanen är bland andra Helena Magnusson som 

fördjupar sig i dess skildring av tiden och rummet med syfte att beskriva deras plats och form 

i texten.
8
 Tidsperspektivets komplexitet är även något som Elin Nordin undersöker i sin 

uppsats där hon studerar kategoriseringen av Janne, min vän som ungdomsbok.
9
 Hon menar 

att textens form i jämförelse med barnlitteraturens tradition visar att kategoriseringen är 

godtycklig, vilket även Jannet Fink hävdar i sin slutuppsats.
10

  

Kategoriseringen av Janne, min vän som barnbok/ungdomsbok kan på flera sätt 

relateras till min undersökning. Samhällets barnsyn påverkar publiceringen av barnböcker och 

vad som bör höra till den kategorin men på grund av begränsat omfång, fokuserar jag mer på 

den barnsyn som uttrycks via romanens innehåll, än på styrande faktorer utifrån. 

                                                           
6
 Maria Nikolajeva, Barnbokens byggklossar (Lund 1998), s. 58. 

7
 Maria Österlund, Förklädda flickor – Könsöverskridning i 1980-talets svenska ungdomsroman (diss. Åbo 

2006). 
8
 Helena Magnusson, ”En berättelses dimensioner – Om tid och rum i Peter Pohls Janne, min vän, 

magisteruppsats (Stockholm 1995). 
9
 Elin Nordin, ”Behöver om barn betyda för barn? – En jämförande studie av Janne, min vän och Kim Novak 

badade aldrig i Genesarets sjö”, kandidatuppsats (Stockholm 2003). 
10

 Jannet Fink, ”Peter Pohls oanade ungdomserfarenheter – en slutuppsats om frågan huruvida Janne, min vän, Vi 

kallar honom Anna och Regnbågen har bara åtta färger får räknas till ungdomslitteraturen”, slutuppsats 

(Groningen, 1996). 
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Jessica Björkvall
11

 studerar Janne, min vän med fokus på karaktärernas konstruktion 

och deras förhållande till vänskap, kärlek, död och saknad, Rebecka Edgrens
12

 utgångspunkt 

utgörs av karaktärernas konstruerade roller medan Katarina Eriksson
13

 gör en intertextuell 

analys av Janne, min vän och Pippi Långstrump. Ulla Lidström
14

 redogör i sin uppsats för 

romanens koder vilka bygger upp dess olika genrer och då barnsyn är en stor del av romanen 

själv, men även barn- och ungdomsböcker i övrigt, tangerar Lidström mitt ämne, vilket de 

flesta av den tidigare nämnda forskningen också gör. Björkvalls uppsats är intressant då den 

på sätt och vis handlar om Krilles utveckling från barn till vuxen, medan Edgrens fokus på 

konstruerade roller kommer nära min undersökning eftersom barn är en sådan konstruerad 

roll. Aspekten kring barnsyn i romanen har dock ännu inte granskats grundligt utan berörs 

snarare flyktigt i den nämnda forskningen. 

Av större relevans för mitt arbete är däremot Roberta Seelinger Trites text ”’We were a 

pair’ – Peter Pohl’s Johnny, my friend”
15

, Ulla Lundqvists ”Livets skoningslösa framfart med 

de värnlösa – Peter Pohls ödesdramer”
16

 och Monica Nordström Jacobssons avhandling Peter 

Pohls litterära projekt
17

 men framför allt Maria Nikolajevas text ”Janne, min vän – en väg 

utan återvändo”
18

. Nikolajeva skriver om gränsen mellan barndom och vuxenvärld så väl som 

vad det innebär att befinna sig i det stadiet, på en väg utan återvändo till den trygga 

barndomen. 

Inom barndomsforskningen finns det mycket skrivet om synen på barn och barndom, många 

som grundar sig på olika fakta och olika teorier men jag har framför allt använt mig av 

Allison James och Alan Prouts teori om barndom som social konstruktion. Deras bok 

Constructing and Reconstructing Childhood publicerades första gången 1990, tjugofem år 

senare menar författarna att boken kom att bli ytterst inflytelserik inom barndomsforskningen 

                                                           
11

 Jessica Björkwall, ”Vänskap, kärlek, död och saknad – En studie av utvecklingen hos huvudpersonerna i 

Janne, min vän  och Dance on my Grave”, kandidatuppsats (Stockholm, 2004). 
12

 Rebecka Edgren, ”Livets teater – Om roller och identiteter i Peter Pohls Janne, min vän”, kandidatuppsats 

(Stockholm 1998). 
13

 Katarina Eriksson, ”Det utsatta barnet – Peter Pohls Janne, min vän i dialog med Astrid Lindgrens Pippi 

Långstrump”, kandidatuppsats (Stockholm 1998). 
14

 Ulla Lidström, ”Koder och genrer i Peter Pohl: Janne, min vän”, kandidatuppsats (Stockholm 1989). 
15

 Roberta Seelinger Trites, ”’We were a pair’ – Peter Pohl’s Johnny, my friend” i Beyond Babar – The 

European Tradition in Children’s literature red. Sandra L. Beckett & Maria Nikolajeva (Lanham, 2006). 
16

 Ulla Lundqvist, Tradition och förnyelse – Svensk ungdomsbok från sextiotal till nittiotal (Stockholm 1994), s. 

198-209. 
17

 Monica Nordström Jacobsson, Peter Pohls litterära projekt – En tematisk studie med utgångspunkt i 

debutromanen Janne, min vän (diss. Umeå 2008). 
18

 Maria Nikolajeva, ”Janne, min vän – en väg utan återvändo” i Förankring och förnyelse – nordiska 

ungdomsromaner inemot år 2000, red. Eli Flatekval (Oslo 1999). 
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och kanske har den mer eller mindre varit med och skapat dagens syn på barn och barndom.
19

 

Som underlag i min undersökning av historiens skildring av barn har framför allt Lena 

Kårelands bok Barnboken i samhället varit en grund. 

2. Teori och begrepp 

2.3 Barndom som social konstruktion 

Om barndom som social konstruktion skrev Allison James och Alan Prout i Constructing and 

Reconstructing Childhood redan 1990 och såg det som ett potentiellt nytt paradigm inom 

barndomsforskningen.
20

 Jag vill påstå att en sådan teori på många sätt är relevant än idag, inte 

minst i min undersökning. 

Genom att se på barndomen som en social konstruktion, påpekar de, skiljer man på 

barndomen som biologisk omognad och menar istället att begreppet formas utifrån olika 

samhälles specifika, strukturella och kulturella komponenter, ”[t]he immaturity of children is 

a biological fact of life but the ways in which this immaturity is understood and made 

meaningful are a fact of culture”.
21

 Då det är ett kulturellt fenomen, hur man förstår och talar 

om barndomen, kan man alltså inte tala om en generell barndom utan snarare finns det en stor 

variation av barndomar. Men James och Prout trycker även på att barnen själva bör studeras i 

sin egen rätt, så väl som vara en del i konstruktionen och om man talar om barndomar i plural 

på grund av variationen mellan olika kulturer vill jag även påstå att man bör se till begreppet 

som individuellt och unikt för varje enskilt barn. Fortsättningsvis är det denna pluralism som 

möjliggör dekonstruktionen så väl som rekonstruktion av barndomsbegreppet och, enligt mig 

även en möjlig anledning till att definitionen även varierar mellan olika tider.
22

  

Vid tal om barndom som social konstruktion blir Michel Foucaults diskursbegrepp 

också användbart. Diskurser avser de idéer, yttranden och föreställningar som tillsammans 

konstruerar det vi uppfattar som ”sanningar” vilka präglas av den kulturella och sociala 

kontexten.
23

 Genom diskurser skapas alltså föreställningar om verkligheten vilka dessutom 

utgör samhällets diskussioner och praktiker. Hur vi ser på barn och barndom, styrs därmed av 

hur vi talar och skriver om det, genom diskurserna blir vi en del i skapandet av dessa sociala 

konstruktioner, dess mening och betydelse.  

                                                           
19

 Allison James & Alan Prout (red.), Constructing and Reconstructing Childhood – Contemporary Issues in the 

Sociological Study of Childhood, tredje upplagan (London 2015), s. viii. 
20

 Ibid., s. 2 f.  
21

 Ibid., s. 6 f.  
22

 Ibid. 
23

 Karin Helander, Barndramatik och barndomsdiskurser, andra upplagan (Lund 2014), s. 9 f. 
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2.2 Barnsyn 

I hemmet och i skolan, genom reklam och TV såväl som genom barnlitteraturen konstruerar 

vi som sagt föreställningar om barndom men likaså föreställningar om vad ett barn är eller bör 

vara. På liknande sätt förklarar Dion Sommer att sådana värderingar skapar en viss syn på 

barn, en viss barnsyn. Genom vad han kallar ett barnsynsfilter styr vuxnas barnsyn hur de ser 

på barn, ett filter vilket sällan gör verklighetens barn rättvisa menar han.
24 

Genom att undersöka barnsynen i en roman som är skriven och utgiven för barn kan 

man upptäcka olika sätt vilka barn uppfattas på av vuxna eller ofta hur de vill att barn ska 

uppfattas. Däremot är det viktigt att understryka att en analys av endast ett verk omöjligt kan 

representera ett helt samhälles syn på barn eller ens mediets barnsyn utan det handlar snarare 

om föreställningar hos de vuxna som står för publiceringen, så som författare och förläggare 

med flera. Trots detta är det inte omöjligt att en sådan barnsyn också finns representerad i 

samhället, som Lena Kåreland skriver i Barnboken i samhället så har barnböckerna ändrat 

inriktning under olika perioder i takt med samhällets uppfattning om just barn.
25

 

Vid tal om barnsyn skiljer man inom barnkulturforskningen ofta på barnperspektiv och 

barns perspektiv. Barns perspektiv skriver Gunilla Halldén i ”Barnperspektiv som ideologiskt 

eller metodologiskt begrepp” handlar om att försöka fånga barns egna åsikter och uttryck till 

skillnad från barnperspektiv vilket man kan säga är barns perspektiv tolkat av en vuxen.
 

Skillnaden ligger alltså i vem som formulerar perspektivet menar hon, är det barnen själva 

eller någon som företräder dem?
26

 När det handlar om kultur för barn, och framför allt kanske 

barn- och ungdomslitteratur, vill jag påstå att barnperspektivet är vanligare än barns 

perspektiv. Janne, min vän är berättad av Krille, 12 år, men skriven av en vuxen. Barnets 

perspektiv här består därmed i en vuxens tolkningar av hur ett barn uppfattar tillvaron och det 

är mer eller mindre det som barnsyn handlar om, vuxnas tolkningar av hur det är att vara barn. 

Meningen är alltså inte att undersöka sanningen kring vad det betyder att vara barn, en sådan 

sanning finner man endast i ett barns egna utsagor. Snarare handlar det om vuxnas uppfattning 

av barndomen. 

 

 

                                                           
24

 Dion Sommer, Barndomspsykologiska fasetter, första upplagan (Stockholm 2005), s. 69 f. 
25

 Lena Kåreland, Barnboken i samhället, andra upplagan (Lund 2013), s. 8. 
26

 Gunilla Halldén, ”Barnperspektiv som ideologiskt eller metodologiskt begrepp” i Pedagogisk forskning i 

Sverige 2003, nr 1-2, s. 13 f. 
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3. Undersökning 

3.1 Barnets gestaltning i litteraturen 

En viktig poäng som Harry Hendrick gör i ”Constitutions and Reconstructions of 

British Childhood” är att barndomen som social konstruktion är skapad av vuxna, trots James 

och Prouts kommentar att även barnen själva bör vara med i konstruktionen av begreppet.
27

 

Inom dagens barnkulturforskning skiljer man mellan kultur för barn av vuxna, kultur med 

barn och kultur av barn, därmed har barnens egenskapade kultur fått en viktig plats inom 

forskningen.
28

 Ändå är det som Hendrick menar att vuxna spelar en stor roll i konstruktionen 

av barn och barndom. Han pekar på faktorer som ekonomiska, religiösa och politiska etcetera, 

men jag väljer även att utveckla det resonemanget till att innefatta kultur för barn då en enorm 

mängd av barnkulturen sker på vuxnas villkor, det är vuxna som producerar, propagerar för 

och inhandlar den kultur som barnen förses med.
29

 

Trots att barndom som konstruktion kan ses som ett ”nytt” paradigm inom 

barndomsforskningen är fenomenet inget nytt. Konstruktionen av barndomsbegreppet i sig 

började i de borgliga skikten redan på 1700-talet men med tiden har olika diskurser om barn 

och barndom omförhandlats så väl som omdefinierats. Barnlitteraturen, som står för en stor 

del av den vuxenproducerade barnkulturen, följer denna utveckling av idéer och 

föreställningar som konstant förändras, därmed har litteraturens skildringar av barn sett olika 

ut, skriver Helander.
30

  

Fram till 1800-talet, skriver Anne Banér i Bilden av barnet, var barnbokens enda syfte 

att vara moraliserande, det var religiösa texter om fromma barn skrivna på ett ”tungt 

vuxenspråk” men med romantikens inflytande kom detta att till viss del förändras. Fantasin 

fick större betydelse och barnbokens möjlighet att stimulera sinnena sattes i första rummet.
31

 

Trots detta försvann inte dess uppfostrande syfte, som Kåreland påpekar var det den vuxnes 

uppgift att uppfostra barnet och se till att hen kom att bli en ”ansvarskännande 

samhällsmedborgare” och barnboken blev ett medel för denna uppfostran.
32

 Två olika 

barnsyner delade under den tiden samhällets uppfattning, dels diskursen om det onda barnet 

                                                           
27

 Harry Hendrick,”Constructions and Reconstructions of British Childhood – An Interpretative Survey, 1800 to 

the Present” i Constructing and Reconstructing Childhood [elektronisk resurs] – Contemporary Issues in the 

Sociological Study of Childhood, red. Allison James & Alan Prout, andra upplagan (London 1997), s. 33. 
28

 Flemming Mouritsen,”Child culture – play culture” i Childhood and Children’s Culture (red. Flemming 

Mouritsen & Jens Qvortrup), University Press of Southern, Denmark, 2002, s. 16 f.; Hendrick, s. 34. 
29

 Hendrick, s. 33. 
30

 Helander, s. 12, 18. 
31

 Anne Banér, Bilden av barnet – från antiken till 1900 (Stockholm 1994), s. 161 ff. 
32

 Kåreland, s. 19. 
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som vilt och måste disciplineras, många gånger med hård uppfostran. Men det fanns också en 

syn på barnet som god, eller oskuldsfullt, likt ett oskrivet blad och ”av kulturen ofördärvad 

varelse”.
33

 Ser man till barnböcker som Pelle Snygg och barnen i Snaskeby
34

, skriven av 

Ottilia Adelborg 1896 och Elsa Beskows bilderböcker som Tant Grön, Tant Brun och Tant 

Gredelin
35

 (1918) eller Duktiga Annika
36

 (1941), så finns det tydliga exempel på hur vuxna 

ansåg att barn skulle vara: prydliga och hjälpsamma som vid olydnad mycket väl kunde få 

smaka på käppen. Det var först i mitten av 1900-talet som litteraturen kom att övergå från en 

kravpedagogik med vuxna krav som ställs på barnet, till en behovspedagogik där barnets 

behov sattes i centrum fortsätter Kåreland.
37

 

En annan barnlitterär tradition som hängt med sedan romantiken är barnidyllen skriver 

Maria Nikolajeva, enligt henne ansåg romantikerna att bli vuxen innebar en förlust av 

paradiset. Denna syn på barnet som oskuldsfullt spelar än idag en stor roll inom 

barnlitteraturen, föreställningarna om barndomens idyll menar hon är en av grundstenarna 

inom klassisk barnlitteratur där barn skildras som goda och barndomen som enkel och naturlig 

i relation till vuxenlivet.
38

 Under senare delen av 1900-talet menar dock Kåreland att idyllen 

kom att undvikas av många författare, när ungdomsboken lanserades på allvar under 60- och 

70-talet skildrades barnens tillvaro genom marginalisering och maktlöshet.
39

 Än mer 

raserades idyllen under 90-talet när tendensen att skildra det utsatta barnet blev framträdande 

och paradiset ersattes med ”det vardagliga helvetet”, många gånger i form av övergrepp, våld 

och misshandel.
40

  

I takt med ungdomsromanens utveckling tog en ny konstruktion av barnet plats i 

barnlitteraturen, det kompetenta barnet. Diskursen om det kompetenta barnet handlar om 

barnet som social aktör snarare än objekt för vuxenvärldens påverkan skriver Kåreland.
41

  

3.2 Romanens barn 

I Janne, min vän skildras flera olika barn, dels gänget bestående av Stene med sina många 

pittskämt, Bosse, Pecka och hans storebror Harald, Jörgen och så Berra som är både äldst och 

störst. Men gänget består trots allt i romanens biroller, barnet som läsaren främst får lära 
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känna är romanens huvudperson Krister Norberg, även kallad Krille. När han träffar Janne för 

första gången den sista augusti 1954 är Krille elva år men under den tid han lär känna Janne 

hinner han fylla tolv.  

I Krille kan man många gånger se konstruktionen av ett barn men också på flera sätt av 

en ungdom. Begreppet är som sagt otydligt men enligt Kåreland har det länge stått för 

övergångsfasen mellan barndom och vuxenliv.
42

 Krille står fortfarande i barndomens hem, 

omedveten om den trygga familjeidyll han lever i med välbärgade föräldrar som bryr sig, men 

samtidigt har han även börjat söka efter en egen identitet. Identitetsutveckling menar Kåreland 

är något som speciellt den samtidsrealistiska ungdomsromanen bör ställas i relation till. 

Många gånger handlar det om att unga söker efter en egen identitet bortom den äldre 

generationens värderingar och då har kamraterna haft större betydelse än föräldrar och 

skola.
43

 I Krilles fall är det snarare skolan som har betydelse för hans identitetsutveckling och 

de värderingar som han är på väg att slita sig loss från ligger snarare i kamratkretsen. 

Gänget spelar en central roll i Krilles liv, i alla fall för den Krille som spelar boll, 

värderar kusliga berättelser och dricker Guldus på Södra Latins skolgård om kvällarna. Men 

sedan gestaltas en annan Krille, Krister Nordberg, som befinner sig innanför Södra Latins 

väggar om dagarna och vars hobby består i att samla fakta. Konstruktionen av barnet så som 

Krille beskrivs skiljer sig på flera sätt från kamraternas konstruktion, trots att han ser sig själv 

som en del i gänget så upplever han också att han befinner sig på sidan av, som att gatorna 

inte längre var hans.
44

 Han är gängets Krille Katalog, något som accepteras men samtidigt 

skämtas om och trots att han många gånger definierar sig själv genom sin kärlek för ord och 

siffror är det dessutom något han upplever skapar en lucka mellan honom själv och 

kamraterna.
45

 

Till följd där av har identitetsutvecklingen också med klass att göra, en kategori som fått 

ny betydelse för identitetsskapandet skriver Kåreland.
46

 Gänget skildras inte bara i relation till 

Krille genom hans kunskaper utan även i relation till familjesituationerna som också skiljer 

sig betydligt från varandra och blir därmed en del i att skapa avstånd mellan dessa två delar 

Krille: 
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Inte för att det brukar vara problem mellan mina päron och kompisarna. Men ur min 

synpunkt var grejen den, att alla de andras farsor var svetsare och glasmästare och 

murare, utom Berras som var alkis. Men min var alltså byråsekreterare.
47

 

 

På grund av detta glapp som Södra Latin bidragit med jämför han grabbarna i gänget med 

klasskompisarna där ”killarna har stålar till att tjacka livets uppehälle i Lamberts Livs” och 

där ”[p]apporna är arkitekter och tandläkare och professorer”.
48

 Detta i jämförelse med gänget 

där grabbarna knappt vet ”hur stålar ser ut, ännu mindre hur det smakar att sätta sig på 

fiket”.
49

 Han börjar alltså skilja på de två världar där man i ena heter ”Krille och Berra och 

Janne. I den andra Nordberg och Nyborg och Jernström”.
 50

 Kåreland skriver att ungdomen ur 

samhällets perspektiv, det vill säga dess konstruktion av begreppet, kännetecknas av bland 

annat marginalisering och resultatet av detta i romanen blir skildringen av barnet, eller 

ungdomen, Krille som inte än riktigt vet var han hör hemma.
51

 

Om identitetsskapande och marginalisering ses av samhället som en del i att vara 

ungdom är det kanske där Krille bör placeras. Men å andra sidan är Krille också gestaltad som 

ett barn, framför allt genom hans rumsuppfattning. Till en början uppfattas Krilles värld som 

begränsad, skriver Nikolajeva, bestående i hemmet, skolan och gatorna runt omkring.
52

 Med 

andra ord skildras ett barns värld: ”Fråga på vad som helst norr och väster om järnvägen, det 

klarar jag. Men öster om Götgatan och, ännu värre, söder om Folkungagatan, det är vita 

kartan.”
53

 

Det begränsade rum som tillhör barnet är, som Janina Orlov skriver om i ”Vägen till 

Barnhans land eller Ormen i paradiset”, även ett medel som Barbro Lindgren använder sig av 

i sitt skrivande. Orlov talar om hur det yttre rummet kan korrespondera med barnets inre rum, 

det rum som ligger hen närmast är det trygga men när detta rum expanderar lösgörs barnet 

från det inre rummet och placeras i det främmande nya.
54

 Krille förflyttas från de trygga 

gatorna och rummet växer i takt med honom själv men för honom innebär inte denna 

expansion av det yttre rummet samma ångest som hos Lindgrens Sparvel. Krille låter sig 

snarare föras in i en ny världsdel där ”det gällde att hänga med bara”, likt ungdomsromanens 

protagonist som enligt Nikolajeva möter det främmande med nyfikenhet medan det också ofta 
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uppfattas som hotfullt.
55

 I en outforskad värld som Bjurholmsplan känner Krille sig liten, 

något som också skildras i Krilles relation till det yttre rummet: ”Höga hus, femvånings minst. 

Jag, som bor högst upp i min tvåvåningskåk, kände mig liten här.”
56

  

I Krille kan man se en barnsyn som var vanligt i äldre barnböcker. Det fanns då en 

tendens att skildra barn så som vuxna ansåg att ett barn bör bete sig för att, som tidigare 

nämnt, se till att de växte upp till ansvarskännande samhällsmedborgare.
57

 Krille har, vad man 

idag skulle kunna se som ett vuxet beteende mer än ett barns många gånger. Han är prydlig i 

språket, vilket skiljer sig från hans mer eller mindre jämnåriga kamrater i gänget, är skötsam 

och håller bra betyg i skolan. En sådan syn på barn och barndom kallas inom 

barndomsforskningen för ”becomings”/”blivande”. Att se på barn som becomings, skriver 

Gunilla Halldén i ”Barndomsbegreppet som tidsspegel”, innebär ett vuxenperspektiv där barn 

studeras som på väg mot ett vuxet liv istället för i nuet.
58

 Att Pohl använder sig av en sådan 

konstruktion av barnet är i det här fallet inget negativt, vilket begreppet anses vara inom 

barndomsforskningen, begreppet ställs snarare i kontrast till dess motsats, synen på barn som 

”beings”/”varande”. En sådan barnsyn innebär att barnen studeras i sin egen rätt i nuet och 

trots att Krille har detta ”ideala” uppförandet enligt tidigare barnsyn så räcker det inte.
59

 Ett 

”vuxet” beteende betyder inte att barnet är vuxen och kan hantera de krav som ställs vilket för 

Krille innebär att förstå den vuxna världen.  

Samtidigt skriver Kåreland att barn allt tidigare antar ett vuxenbeteende då de är 

kompetenta nog att göra egna val och fatta egna beslut. Diskursen om det kompetenta barnet 

hamnar då i nära relation till synen på barn som beings där barn, liksom vuxna, ses som 

sociala aktörer. Det kompetenta barnet har kommit att bli ett viktigt tema i både barn- och 

ungdomsboken skriver Kåreland och Janne, min vän är inte ett undantag.
60

 En av de 

huvudsakliga punkterna i James och Prouts paradigm om barnet som konstruktion är att man 

också bör se dem som aktiva medskapare i samhällets konstruktion så väl som medskapare i 

sitt eget liv.
61

 Detta är något som i kompetensdiskursen värderas högt, att synliggöra barnet 

som subjekt och uppfatta hen som specialist på sina egna upplevelser som Nina Johannesen 
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och Ninni Sandvik skriver, vilket innebär att vuxna ser deras åsikter som relevanta.
62

 Krille 

står i konflikt med vuxenvärldens auktoritet, vilket diskuteras ytterligare i nästa avsnitt, delvis 

då han är ett av litteraturens många kompetenta barn. ”Diskursen om det kompetenta barnet 

kan knytas till barnet som kräver sina rättigheter” skriver Karin Helander och Krille är både 

ifrågasättande så väl som medveten om sina rättigheter, när han till exempel inte anser sig ha 

fått rätt betyg i engelska.
63

 Han kräver av den vuxna respekt och rättvisa:  

 

Jag sade, med hög röst, så att alla mina kamrater hörde det, att jag inte hade 

anklagat någon för något. Jag hade sagt, att jag inte godtog att tjugo poäng bara 

försvunnit. Det tänkte jag inte ta tillbaka.
64

 

 

Med frihetens pedagogik och behovspedagogiken under mitten av 1900-talet kom det 

kompetenta och demokratiska barnet att växa fram i form av Astrid Lindgrens Pippi 

Långstrump.
65

 Flera skribenter har jämfört Pippi med Pohls karaktär Janne, Ulla Lundqvist 

punktar upp likheter som det ”pojkiga” beteendet trots att de båda är flickor, det gåtfulla och 

utomsociala hos båda karaktärerna.
66

 Likheterna är många mellan Pippi och Janne och det 

finns flera intertextuella relationer mellan romanerna men jag kan också se likheter mellan 

Krille och Pippi i konstruktionen av det kompetenta barnet.
67

 Pippi var enligt Kåreland ”ett 

barn som gjorde sin röst hörd och som kunde se igenom vuxenvärldens förljugenhet”.
68

 Krille 

ser även han igenom vuxenvärldens hyckleri och dubbelmoral:  

 

[…] jag betraktade min fritt fantiserande fader och undrade vem det var som en 

gång lärde mig att man bör hålla sig till sanningen. Det var dags att modifiera den 

levnadsregeln: man bör hålla sig till sanningen i de fall uppgifterna kan 

kontrolleras. Däremellan fyller man ut allt efter behov.
69

 

 

Romanens tema och hur den är berättad avslöjar också en syn på barnet som kompetent 

läsare, att de kan ta till sig och hantera svåra, existentiella frågor, att de är kompetenta nog att 

förstå på sitt sätt. Samtidigt finns en förståelse för det barn, eller läsare generellt, som kanske 
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inte förstår helt, att det är också okej. Krille är det barnet: ”Ett barn var jag, och anade inte 

ens att det fanns något att se.”
 70

 Att Krille inte än är kapabel till att se och förstå det som 

döljer sig bortom barndomens värld innebär även en syn på barnet som being med en rätt att 

vara barn i nuet. 

Romanen handlar om vänskap och den kärlek som Krille känner för Janne, ämnen som 

Lundqvist så väl som Björkwall och Nordström Jacobsson skriver om, men det finns också ett 

djupare tema, skildringen av det utsatta barnet.
71

  

Janne är det utsatta barnet, det barn som omgivningen blundar för. Läsaren, så väl som 

Krille, får veta ytterst lite om Janne, han ser ut som Pippi med sitt fräkniga ”tjejfejs” och stora 

röda barr, han har ingen ålder enligt honom själv och heller ”[i]ngen farsa. Ingen morsa. Inget 

namn. Inget hem”.
72

 Vi vet egentligen inte om Janne är ett barn, Krille har sina funderingar 

kring hans ålder: ”[g]ick man efter längd och storlek kunde han var [sic.] tio eller så, då när 

han kom till gänget, men på snacket verkade han nästan äldre än jag, tyckte jag ibland.”
73

 Jag 

väljer dock att tolka Janne som ett barn då han i romanen uppfattas som det, dels av 

kamraterna men också av Krilles föräldrar, de få vuxna som Janne interagerar med under 

berättelsens gång. Krille, så väl som läsaren, får dock klarhet i Jannes riktiga identitet mot 

slutet, att Janne egentligen är Miss Juvenile från Cirkus AIR gör att läsaren kopplas tillbaka 

till Krilles pappas uttalande om cirkustjejernas livsöden:  

 

Dessa unga flickor blev tränade något så ofattbart från det de var småungar, sa 

farsan, så att deras utveckling till kvinnor försenades. De såg ut som tioåringar eller 

så, men kunde kanske vara tjugo. Vilket liv!
74

 

 

Jannes oförmåga att delge sin berättelse menar dock Nordström Jacobsson är en del i 

skildringen av det utsatta barnet, ”[a]tt höra till de utsatta innebär även att man har svårt att 

göra sin röst hörd” skriver hon och menar att en del i Pohls litterära projekt är att ge en röst åt 

dessa barn som inte själva kan föra sin talan.
75

 Oförmågan ligger i faran att berätta, berätta om 

den exploatering som han utsätts för av den vuxna världen i form av, vad man förstår som, 

sexuella övergrepp bland annat. Mr G.G., Krilles engelskalärare hör till denna fara som både 
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hotar med Jannes och Krilles liv om han kommer Krille för nära: ”Jag ska slå ihjäl dej, Jeijei, 

om du är tillsammans med Nordberg mera. Och sen blir det Nordbergs tur.”
76

 

3.3 Relationen mellan barn och vuxna  

De olika bilderna av barnet konstrueras i barnlitteraturen många gånger i relation till 

framställningen av de vuxna skriver Kåreland, en relation som i Janne, min vän spelar stor 

roll för den barnsyn som råder.
77

 

Inom diskussionen kring barndom som social konstruktion talar man, enligt Helander, 

även om generationssystem där ”barn” i relation till normen, det vill säga ”vuxen”, existerar 

som avvikande. Genom generationssystemets hierarki, menar hon, är den vuxna alltid 

överordnat barnet och står på både makt och tolkningsföreträde.
78

 Den tidigare nämnda 

ungdomsromanen som etablerades under 60- och 70-talet innebar en stark kritik mot detta 

hierarkiska förhållande och auktoriteter så väl som traditioner kom att kritiseras och även 

många gånger anklagas för ungdomarnas missanpassning, skriver Kåreland.
79

 I Krilles 

relation till sina lärare och skolväsendet i sig kan man se hur Peter Pohl använts sig av 

ungdomsromanens mönster. Men romanen uttrycker inte bara kritik till förhållandet i sig utan 

också till den barnsyn som genomsyrade de äldre barnböckerna där normen, som Kåreland 

påpekar, var en auktoritär uppfostran och där barnen skulle rätta sig efter den vuxnas krav.
80

 

Södra Latin är delvis en representation av denna tidiga barnsyn där barnen sågs som 

becomings, ett vuxenperspektiv på hur ett barn bör vara. I ”Läroverkstadgans [sic.] 

föreskrifter angående ordning och tukt” läser Krille utantill:  

 

§ 51 mom 2. Lärljunge infinne sig till undervisningen på utsatt klockslag, snygg 

och ordentligt klädd samt försedd med nödiga läroböcker, iakttage ordning och 

städat uppträdande samt följe undervisningen med uppmärksamhet. Likaledes 

infinne sig lärjunge på utsatt tid vid den bestämda morgonandakten samt övervare 

denna med stillhet och uppmärksamhet.
81

 

 

Värderingar om ett städat utseende så väl som uppförande genomsyrar därmed skolväsendet 

och gång på gång understryker Krille den vikt som skolan lägger i att värna om dess 

traditioner och värderingar, att lyda deras lagar.
82

 Som tidigare nämnt innebar den tidiga 
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synen på barndomen som en tid inför vuxenskapet, man skulle då skapas till att bli en ideal 

samhällsmedborgare och likt Maria Andersson skriver i Att bli människa innebar en sådan 

samhällsmedborgare att man agerade i överrensstämmelse med goda seder: ”Genom flit, 

självbehärskning, förnuft och laglydighet visade den sedliga människan sin lojalitet mot det 

rådande samhällets traditioner och värderingar.”
83

 Skolan är en plats för pojkarna att fostras 

till att bli ideala samhällsmedborgare och laglydigheten är något som tas på största allvar, 

även utanför skolans väggar: ”Anmärkningar från allmänheten, riktade mot gossar i 1
5
c, 

vandrade direkt till Mr G.G.”
84

 

Också elev- och lärarrelationen finns beskriven i läroverksstadgan där barnet har ett 

tydligt underordnat läge med skyldighet att rätta sig till sin lärare: ”För läroverkets lärare vise 

lärjunge aktning och lydnad samt mottage fogligt deras föreskrifter, tillrättavisningar och 

bestraffningar.”
85

 När Krille sitter i klassrummet och ser Janne utanför fönstret, vilket 

resulterar i att han inte hör den fråga som ställs av läraren, så använder läraren den makt han 

besitter och Krille blir chanslös:  

 

När jag inte svarar landar hans stora karda över min nacke. Han vrider först mitt 

huvud in mot klassen och trycker sedan med tummen mot högra sidan, så att 

skallen pressas ner mot bänken. Där håller han mig ett tag och ska visst ha mig 

genom bänklocket […].
86

 

 

I skildrandet av skolväsendet ställs diskursen om det onda barnet i kontrast till den 

nyare diskursen om det kompetenta barnet, barnet som respekteras här och nu med lika 

rättigheter i demokratin och med en möjlighet att själv påverka sin situation. Förutom 

marginalisering kännetecknas ungdomars situation sett i ett samhällsperspektiv, också av 

maktlöshet och Krille är väl medveten om det ojämna maktförhållandet mellan barn och 

vuxna som råder.
87

 I den tidigare nämnda situation då Krille står upp för sig själv under 

engelskalektionen och kräver rättvisa beskrivs också hans frustration över den orättvisa som 

gäller när det är den vuxnas ord mot barnets: ”Jag tyckte det var dags att få hit några vuxna 

lyssnare. Vad vi elever säger och hör är ju inte värt det minsta.”
88

 En liknande situation ställs 

Krille inför när han befinner sig på Kyrkogårdsförvaltningen och han upplever att 
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”skräcködlan” bakom disken inte behandlar honom på samma sätt hon hade behandlat hans 

pappa byråsekreterare Nordberg. Men för det låter han sig inte slås ner för han ”vet att så där 

är det, och jag vet att jag ska en gång bliva stur” med möjlighet att komma tillbaka och kräva 

den hjälp respekt som han uppfattar sig själv förtjäna.
89

 

Genom diskursen om det onda barnet blir tuktan och fostran snarare något för den onda 

vuxna att gömma sig bakom. Mr G.G. utnyttjar den auktoritet han som vuxen har men Krille 

ställer sig samtidigt emot hierarkin, inte på ett rebelliskt sätt utan snarare i rättvisans anda. I 

det här fallet står det kompetenta barnet starkare och blir inte till föremål för den vuxnas makt. 

Samtidigt lyckas Krille inte själv och måste ta hjälp av hans pappa. Under 60- och 70-talet, 

påpekar Kåreland, fick barnet ett eget liv utanför familjen och i många fall agerar Krille 

fristående från vuxenvärlden men aldrig oberoende av den.
90

 I romanen skildras denna 

relation därmed kritiskt där vuxna stoppar det kompetenta barnet. Kritiken ligger delvis i att, 

trots diskursen om det kompetenta barnet, tillåts inte barnet att ta den plats som det bör få, det 

respekteras inte och lyssnas inte till, Krilles angelägenheter anses inte heller relevanta då de 

tillhör ett barn. Som han har räknat ut så tröttnar den sorts fiende som läser hans hemliga kort 

enbart av nyfikenhet ”om jag ändrar mina viktiga verkliga funderingar till barnsligheter”.
91

 

Orättvisan är något som Krille inte kan släppa och som återkommer i flera situationer, 

för honom är det överordnade maktutnyttjandet fel, vilket han kommenterar med jämna 

mellanrum, en relation som dock ser annorlunda ut för Janne. För honom är vuxnas 

bestraffning något självklart och han blir inte förvånad när han får en örfil för någonting som 

han inte har gjort: ”Janne tog emot snytingen som något som självklart hörde till 

föreställningen […].”
92

 

Peter Pohl står i sitt skrivande på barnets sida. Det finns en underliggande kritik mot de 

vuxnas misstro på barnet, deras sätt att inte ta honom (i det här fallet) på allvar. Pohl försöker 

också fånga ett barnperspektiv då han låter historien ta form genom Krilles ögon, ett faktum 

som Nordström Jacobsson menar gör barnet till en opålitlig berättare.
93

 Men att ett barn står 

för berättarrösten, skriver Nikolajeva, behöver inte vara negativt trots att hen har en 

”begränsad livserfarenhet, oförmåga till självreflektion och begränsat ord- och 

begreppsförråd”.
94

 Istället blir det ett sätt att återge ett barns syn på världen.
95

 Krille kan själv 
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konstruera den bild av sig själv och av Janne så som han vill förmedla den till läsarna vilket 

gör honom till denna opålitliga berättare som Nordström Jacobsson talar om. Ser man det 

däremot i relation till teorin om barnet som social konstruktion blir det ett sätt att göra barnet 

delaktig. Dessutom är hans subjektiva berättande något som Krille själv påpekar då han 

tvivlar på Jannes olika påståenden som förklaringen till varför han dyker upp sönderslagen 

efter en tids frånvaro eller att han befann sig på Flatenbadet hela sommaren: ”Man kunde ta 

hela historien om hur Janne kom till gänget och hur vi blev polare, och berätta det från Jannes 

håll. Hur såg jag ut då?”
96

 [kursiv i originalet] Däremot måste man komma ihåg att berättaren 

Krille är författarens konstruktion från början vilket gör att det trots allt är ett vuxet perspektiv 

på ett barns uppfattning av tillvaron. Men att Pohl lägger berättelsen i händerna på ett barn 

visar en vilja att ge röst åt dem, en vilja att förmedla deras uppfattning av världen vilket 

återigen för oss in på kompetensdiskursen.  

Berättaren Krille befinner sig dock inte bara i dialog med läsaren, han talar också till 

polisen och även i den relationen barn och vuxen emellan finns en maktkamp. Som Roberta 

Seelinger Trites skriver i ”’We were a pair’ – Peter Pohl’s Johnny, my friend” insisterar Krille 

på att det är hans perspektiv som är det viktiga, det är Jannes högra framtand som saknas 

“[f]rån mig räknat”, det är hans berättelse och han som står på makten, makten att berätta det 

han vill.
97

 På grund av hans misstro till de vuxna väljer Krille också noggrant bland 

informationen, vilket Nordström Jacobsson påpekar
98

, och flera gånger får läsaren ta del av 

mer än vad polisen får: ”Snuten kan konsten att fråga, så nu sätts konsten att svara på prov. 

Att inte säga för mycket.”
99

 Å andra sidan står han också i ett maktlöst förhållande till polisen, 

samtidigt som han inte vill berätta vill han också veta mer, veta det som Janne en gång lovat 

att berätta: 

 

Nu undrar jag om det är dags att få veta. Är det snuten som ska ge de förklaringar 

Janne utlovat? Eller ska snuten fortsätta att fråga och fråga, och sedan försvinna. 

Den sönderslagne Janne intresserar snuten. Han antecknar ordentligt. Mumlar 

tjuandra april, just det.  

Vadå just det?
100

 

 

Genom olika mediers barnsyn mer än verkligheten, skriver Lena Kåreland, påverkas 

även dagens barn i deras egen uppfattning om barn och barndom.
101

 På liknande sätt menar 
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jag att Krille påverkas av samhällets olika diskurser och syn på barn, istället för genom 

medier påverkas han av hur de vuxna behandlar honom som barn. Alla romanens vuxna ser 

inte barnet som ont och i behov av skydd, genom hans föräldrar blir också diskursen om det 

oskyldiga barnet påtagligt, barnet som är i behov av skydd från den brutala världen runt 

omkring. Tvetydigheten i föräldrarnas uppfattning om vad han bör ta del av är dock något 

som förvirrar honom. När Krille börjar läsa andra delar av tidningarna än serierna och 

idrottsstatistiken får han bra respons från hans pappa medan hans mamma inte direkt anser det 

nödvändigt i hans ålder, samtidigt är det heller ingen vuxen som verkar vilja förklara 

tidningarnas uttryck ”förgripit sig”.
102

 Framför allt blir Krille trött på hans pappas sätt att inte 

ta honom på allvar, vilket senare resulterar i att han undviker att fråga om hjälp i en situation 

som hade kunnat betyda stor skillnad:  

 

Dags att gå till farsan och säga Farsan, jag tror att Janne är bricka i ett spel, som han 

inte klarar, följande har hänt… 

Men jag gick inte till farsan, för jag befarade att han skulle komma med det 

där att knacka mig på panelen och fråga efter tempen, och din fantasi, Krille, ska du 

aldrig bli lite mogen.
103

 

 

Krilles egen tolkning av vad det innebär att vara vuxen är att man då får ett 

människovärde, en uppfattning som speglas i hans relationer till de vuxna. Varje födelsedag 

för honom blir ”[e]tt steg närmare den dag, då inte varenda vuxen kan hugga en och berätta 

om sin uppfattning om hur sådana som jag bör uppträda”.
104

 Citatet blir en beskrivning av hur 

vuxnas konstruktion av barnet påverkar honom, hur han är mer ett objekt för samhällets 

påverkan än ett subjekt. Frasen ”sådana som jag” förstärker också gränsdragningen mellan 

barn och vuxen, mellan barndomen och vuxenvärlden. 

3.4 Barndomen och vuxenvärlden 

Gränsdragningen mellan barndomen och vuxenvärlden ligger för Krille vid tolv års ålder: 

”Tolv år är magiska strecket, det vet vi alla. Barndomen slutar där, de vuxna får säga vad de 

vill.”
105

 Skiljelinjen visar sig dock vara mer komplicerad än vad han då tänker sig. Vid 

tidpunkten för Krilles tolvårsdag befinner han sig fortfarande i den idyll som barndomen 
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består av och hans uppfattning om vuxenvärlden är att det mestadels innebär mer respekt och, 

som sagt, ett människovärde. 

Barndomen som idyll 

Idyllen är som sagt en barnlitterär tradition som började redan under romantiken men bilden 

av barndomen som idyll är också en vuxen uppfattning. Den lyckliga och oskuldsfulla 

barndomen, skriver Nikolajeva, ”bygger på den vuxne författarens nostalgiska minnen och 

den bittra insikten om hur omöjligt det är att återvända till egen barndom”.
106

 

Det Pohl gör är att han använder sig av idyllen, inte för att skildra ett tillstånd i perfekt 

harmoni som Nikolajeva menar att Astrid Lindgrens Bullerbyböcker gör, men för att ställa 

traditionen i kontrast till den realistiska och många gånger brutala världen utanför.
107

 

Trots att Krille inte själv förstår det så lever han i denna idyll som barndomen har 

kommit att känneteckna. Han uppfattar som sagt de vuxnas krav som något begränsande och 

han längtar efter den dagen då han blir ”stor nog att försvara sig”, men han är också omgiven 

av en trygg tillvaro hemma.
108

 Han har föräldrar som bryr sig om honom och gång på gång 

bevisar att om han behöver dem så finns de där. Genom Janne introduceras han dock till en 

annan värld, den, inte längre idylliska, vuxenvärlden. Han blir länken till en värld utanför den 

som barnet Krille känner till och det är vid mötet av denna värld som Krilles barndom börjar 

gå förlorad. 

För Janne består barndomen av allt annat än idyll, han utnyttjas som akrobat på cirkus 

och utan föräldrar bor han i en skrubb i ett hörn av en verkstad, ett hörn med en rynkig slaf, en 

stol och en kemtoa.
109

 Där bor Janne i utbyte mot ”små tjänster” vilka man uppfattar som 

sexuellt utnyttjande av de vuxna omkring honom, inklusive Mr G.G. Krille anser sig länge ha 

förstått att ”den enkla okomplicerade värld som jag har omkring mig är inte allt”
110

, trots detta 

är det inte förrän mot slutet som Krille faktiskt förstår att idyllen inte tillhör alla: ”Kunde man 

leva, kunde man andas, utan både morsa och farsa?”
111

  

Läsaren ställs därmed inför två olika konstruktioner av barndom varav den ena går emot 

den traditionella litterära konstruktionen. Katarina Eriksson citerar Bettina Kümmerling-

Meibauer som skriver att medan deras vänner är på väg att bli vuxna förblir Janne och Pippi i 
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ett evigt barndomsstadie med en oförmåga att bli vuxna.
112

 Men om den sociala 

konstruktionen av barndomen består i en bekymmerslös tillvaro vill jag snarare påstå att Janne 

redan har lämnat barndomsstadiet. Han är, som sagt, Krilles ingång till vuxenvärlden och det 

som för Krille bort från den idylliska barndomsvärlden, samtidigt som Krille blir för Janne en 

länk till idyllen.  

I Krilles hem tillåts Janne att vara barn. Hos familjen Nordberg startas en tradition när 

Janne dyker upp, en tradition av choklad och nattmackor i mängder. Maten och frossandet, 

skriver Nikolajeva, är en väsentlig komponent av barndomsparadiset tillsammans med den 

moderliga kärleken. Fru Nordberg, som mer eller mindre förstår hur Janne egentligen har det, 

ställer upp och fyller barnets främsta behov, vilket Nikolajeva menar är mat liksom värme. 

Måltiden, fortsätter hon, blir därmed ”en tillfällig återupprättelse av idyllen”.
113

 Hon bekräftar 

också att han hör hemma där, i idyllen, som det barn han är. När Janne får syn på salongens 

kakelugn fylls han av nostalgi då han ”inte sett skymten av en sån därn sen han var barn” och 

när Krille förväntar sig en berättelse om förlorad idyll kommer istället fru Nordberg med den 

värme som hör modern till när hon ”skrattade och kramade honom och sa att han faktiskt, 

förlåt mig, men du är faktiskt ett barn fortfarande”.
114

 Hon uttrycker också i det 

sammanhanget att alla chanser inte är förlorade än så länge, ironiskt nog kommer det snart 

inte finnas fler chanser för Janne att vara barn, på grund av de vuxnas misslyckande att 

agera.
115

 

Kåreland skriver att man enligt Philippe Ariès kan se en utveckling i historien från en 

kort till en lång barndom, från det att skolan fick en större betydelse innebar det en längre tid 

utan egen försörjning. En hel del tyder dock på att barndomen till viss del tenderar att återgå 

till att bli kort, hon menar att genom medierna dras barnen in i den vuxna världen, att den 

skyddade och avskolda barndomen som perioden har inneburit krymper då barnen får ta del 

av vuxnas problem tidigare än förr.
116

 En liknande barndom skildras i relation till Janne, 

Janne vars barndom har tagits ifrån honom, dock inte genom media som Kåreland menar men 

på grund av att han tidigt har initierats i den brutala vuxna världen. 

Genom skildringen av Jannes situation blir romanen som Trites påpekar ”an angry 

indictment of the failure of the welfare state”, vilket Pohl låter sina karaktärer påpeka menar 
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hon.
117

 Krilles pappa uttrycker sin frustration över den barnexploatering som förekommer på 

cirkus: 

 

Inte för inte hade vi rykte att vara ett välfärdsland, där de värsta oarterna 

reformerats bort. Här förekom inte utnyttjande av barn. 

Men gästande utländska artister slank igenom, förstås, och den svenska 

publiken höll till godo och applåderade resultatet av barnplågeriet.
118

  

 

Som i dialog med honom fortsätter Krilles mamma långt senare i romanen då Krille undrar 

vad hon menar med att Janne är en stackars unge, att det förekom många barn i världen som 

exploaterades: 

 

Men i folkhemmen i välfärdslandet är sådana ungar reformerade bort enligt officiell 

uppgift att lyda. Det förekommer inte. Och har det ändå några slunkit igenom stora 

sociala skyddsnätet, håller publiken tillgodo med bara påståendet att de inte 

finns.
119

 [kursiv i originalet] 

 

Samtidigt finns en dualism i sammanhanget, trots föräldrarnas tydliga motsättning till 

systemet så låter de sig också bli en del av det. Även de blundar för det som Janne utsätts för 

trots deras misstankar, och till viss del vetande, kring hans situation. Alltså blir det inte bara 

ett anklagande mot samhällets misslyckande utan framför allt mot de vuxnas. 

Genom berättelsens gång ges läsaren olika ledtrådar till Jannes identitet och situation, 

Ulla Lundqvist nämner bland annat uttrycket ”små tjänster” som ett av romanens ledmotiv 

tillsammans med Krilles många reflektioner över Jannes osammanhängande beteenden. Trots 

dessa ledmotiv som Krille delger läsaren kan han själv inte komma fram till den rätta 

slutsatsen.
120

 Krilles oförmåga att förstå, påpekar Lundqvist, beror delvis på hans ovilja att 

inse vad de fakta som han samlat på sig faktiskt betyder, men man kan också se det som Trites 

skriver om, att anledningen ligger i hans oskuld som barn.
121

 Till skillnad från den 

barnlitterära traditionens oskuldsfulla barn blir däremot Krilles övergång från barn till 

”vuxen”, genom Jannes död, inte alls oskyldig fortsätter Trites. Det blir snarare omöjligt att 

tro på denna romantiska konstruktion av barndomen menar hon, ”all of the ideologies that 

shape the innocence of Chris’s [Krilles] childhood are stripped from him, and the reader is left 

to condemn a brutal world.”
122

 Som Nikolajeva också påpekar så är personen Krille inte 
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identisk med berättaren Krille, det skiljer ett år och under det året har han förändrats.
123

 Denna 

förändring blir Krille medveten om först när han som berättare har återgett händelserna. 

Som tidigare nämnt skriver Nordström Jacobsson om Krille som den opålitliga jag-

berättare han är men vad hon menar är att han inte medvetet använder sig av opålitligheten för 

att vilseleda läsaren. Jag-berättandet bidrar med effekten av ett subjektivt berättande där Krille 

är den som väljer vad och vilka minnen han vill lyfta fram, men undanhållandet av 

information menar Nordström Jacobsson behöver som sagt inte ha med manipulation att göra. 

Snarare kan man se det som en effekt av att Krille som barn själv inte förstår vad som är 

viktigt för berättelsen.
124

 På samma sätt som Nordström Jacobsson skriver så vill även jag 

påstå att hans subjektivitet är omedveten, han berättar det han vet, inte bara för oss utan även 

för honom själv och först när han börjar ta steget över till vuxenvärlden börjar han också bli 

medveten om denna subjektivitet varav Krille själv skyller sin oförmåga att se och förstå på 

att han var barn: 

 

Vad mycket barnsligheter jag trott på, Janne, istället för att se och lyssna. Hade 

jag sett och lyssnat så skulle vi ha grejat alltihop. Men förstod du inte att jag var 

ett barn, Janne. Jag var ett barn tills för en timme sedan.
125

 

 

Sexualiteten 

Till idyllen, menar Nikolajeva, hör frånvaron av förändring men förändring i Janne, min vän 

är istället ytterst närvarande.
126

  

Biologi och könsmognad, skriver Maria Andersson, var kriterierna vilka användes under 

1800-talet för att skilja på barn och vuxna, då med puberteten som skiljelinje. Därmed sågs 

sexualiteten höra till den vuxna världen och att barnets kropp befann sig i ett könlöst 

tillstånd.
127

 Skiljelinjen mellan barndom och vuxenskap i Janne, min vän är inte fysisk på 

samma sätt som Andersson beskriver 1800-talets uppfattning, som visat handlar det i romanen 

mer om den ojämna maktrelationen som förhållandet innebär. Trots detta är det kroppsliga 

inte frånvarande i romanen, Krille genomgår en förändring från barn till vuxen som på flera 

sätt har fysiska kopplingar. Sexualiteten som motiv är ganska otydligt i jämförelse med andra 

teman som vänskap och utsatthet men det är inte helt irrelevant. 
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Dels känner Krille av den kroppsliga förändringen under sommaren på Flatenbadet där 

han ligger i roddbåten och lyssnar inåt sin växande kropp, men ju mer han blir medveten om 

sin omvärld desto mer medveten blir han också om sexualiteten.
128

 Han lägger märke till alla 

lättklädda tjejer på Flaten, läser i tidningarna om män som förgriper sig på barn, och när 

polisen håller fram fotografiet av Miss Juvenile är hennes spetstrosor det första han lägger 

märke till. Krille jämför bilden med ”kärringarna” i Stenes pornografiska tidningar och 

observerar trosornas centrala roll i bilden. Detta faktum är något han märker först nu när han 

ser originalbilden, trots att samma bild på Cirkus AIRs reklamaffischer hängde runt om i 

staden två veckor före Sverigepremiären, då såg han endast det farliga balansnumret.
129

 

Däremot är det, som Nikolajeva påpekar, först i kojan med Janne som Krilles sexuella 

uppvaknande skildras när de ligger tätt intill varandra för att hålla värmen och Krille känner 

hur han får stånd.
130

  

Det finns därmed en koppling till 1800-talets syn på sexualiteten som en del av 

vuxenvärlden och en del i förändringen bort från barndomen, men enligt Nikolajeva kan 

sexualiteten än idag ses som en del av att bli vuxen. Sexualiteten, skriver hon, är en av tre 

insikter som enligt mytforskaren Mircea Eliade hör till initiationsriten in i vuxenvärlden.
131

 

Däremot skiljer sig romanens syn på sexualitet till viss del också från 1800-talets 

uppfattning. Under den tiden ansågs det viktigt att inte väcka sexualiteten för tidigt, fortsätter 

Andersson, och ”spåren av ett vuxet, sexuellt beteende betraktades med oro hos barnen”.
132

 I 

Pohls roman finns där en ambivalens, sexualiteten är å ena sidan något oförlåtligt i samband 

med sexuellt utnyttjande men också något naturligt och fint, två vänner emellan, trots deras 

ringa ålder: 

Men vaken var han, minst lika länge som jag, och i hans fräkniga tystnad, i tjäran 

och grandoften, låg jag i den andra världen och brydde mig inte om att picken 

trängde sig på honom.
133

 

 

Vägen utan återvändo 

I takt med Krilles kroppsliga och sexuella förändring sker även en förändring i hans inre 

vilket för Krille gör det tydligt att han kanske inte längre är ett barn, men samtidigt inte heller 

vuxen. Krille bestämmer sig för att ta de Gula Bussarna ”till barnleken vid Flaten” med 
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förhoppningen att återuppliva gamla minnen.
134

 Det finns en vilja från Krilles sida att 

återvända till barndomens idyll, när allt var roligt och han inte var sjuk av längtan efter Janne, 

men han inser också att ingenting är densamma, han är för gammal för de Gula Bussarna och 

ingenting som ordnades på Flatenbadet var något som längre passade honom. Istället lever 

han livet på den vuxna sidan om staketet samtidigt som han åker bussen dit som elvaåring på 

halv biljett.
135

 Den ambivalens som Krille uttrycker blir en symbol för hur han lever i båda 

världarna men samtidigt inte hör hemma i någon, han tar del av de vuxnas nyheter och blir 

tillsagd att hålla sig borta från ”små tjänster” men får inte svar på frågan om vad ”förgripa 

sig” innebär. Han kommer fram till att ”[v]issa saker får en yngling alltid gissa sig fram 

till”.
136

 

Ett av barnets stora trauman, menar Nikolajeva måste vara insikten i att man ”förr eller 

senare växer upp” och Krille har sina aningar om att barndomen en gång kommer ta slut.
137

 

Janne spelar som sagt en stor roll i Krilles väg från barndom till vuxenliv men också det 

växande avståndet mellan han och gänget är av betydelse, med fötterna i olika världar börjar 

han göra skillnad på den värld som gänget består i och den som Södra Latin introducerar: 

”Det är ju olika världar, men skiljelinjen är så tunn som bara en linje kan vara […]. Från den 

ena sidan linjen ser livet ut på ett sätt, från den andra är det helt annorlunda.”
138

 När sedan 

Berra, äldsta medlemmen i gänget försvinner, försvinner han med Krilles ”barnatro”: 

En dag, alldeles efter sista mötet med Berra, bara visste jag, som om jag hade läst 

det någonstans, att framtiden, min framtid, låg i det jag kunde få ut av Södra Latin. 

Gänget måste jag snart välja bort.
139

 

 

Men traumat som Nikolajeva talar om vill jag inte påstå, i Krilles fall, ligger i hans 

föraningar om den försvunna barndomen, han känner av förändringen men det är inte förrän 

han har klivit över gränsen till vuxenvärlden som han inser att han ”tills för en timme sedan” 

var ett barn.
140

 Traumat ligger då snarare vid insikten att han redan har vuxit upp, först då 

inser han på fullaste allvar att det inte finns någon väg tillbaka. Enligt Nikolajeva befinner sig 

Krille vid gränsen till vuxna världen redan vid första mötet med Janne men jag vill istället 
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påstå att det är då han startar sin väg utan återvändo, först när han ser Janne för sista gången, 

död i kojan, blir denna återvändo omöjlig.
141

 

4. Avslutande reflektion 

”Diskursanalysen gör det möjligt att se det märkvärdiga i något som framstår som 

naturligt. Ingen text kan uttrycka allt utan vilar på en rad outtalade förutsättningar, 

men i en diskursanalys läser man inte texterna för att undersöka vad författaren vill 

säga, utan man granskar dem för att undersöka vad de underförstår, omöjliggör, 

respektive implicerar.”
142

  

 

Så citerar Mats Börjesson Ingrid Sahlin och lite det är det som jag har gjort i min 

undersökning. Jag har undersökt det märkvärdiga i något som framstår naturligt, nämligen 

barnet, och det handlar inte direkt om författarens intentioner utan snarare om det som inte 

sägs men som ändå kommer fram.  

Pohl använder sig av traditionen på flera olika sätt i gestaltningen av barn och barns tillvaro. 

Han ställer, likt 60-talets ungdomsroman, gamla traditionen om barndomens idyll i kontrast 

till den brutala världens realism, han kritiserar äldre barnsyn om barnet som ont, men också 

oskyldigt, för att ge plats åt det kompetenta barnet och han ställer sig på barnets sida. För 

Krille ligger misslyckandet att rädda Janne på honom själv men läser man närmare är det 

snarare de vuxnas misslyckande det handlar om. Att Krilles pappa, genom att inte ta sonen på 

allvar, tappar han också Krilles förtroende. Han anser sig inte se, inte förstå, på grund av att 

han var barn. Men han såg, han förstod att Janne var en bricka i ett spel som han inte klarade 

av. Genom den vuxnas bild av barnet ser Krille samma sak, att hans misstankar är fantasier.
143

 

Pohl är också tidig med att skildra det utsatta barnet som utnyttjas av den onda vuxna 

människan och därmed gestaltas två barndomar, den ena där idyllen tills nu varat och den 

andra där barnets verklighet består i våld och orättvisa. Sexuellt utnyttjande av barn är inte 

romanens tydligaste motiv men kanske är det dess otydlighet, eller underliggande ton, som är 

det viktiga. Det blir alltså inte bara karaktärerna som blundar för ämnet utan även läsarna. 

Pohl blir därmed en representant för teorin om barndomen som social konstruktion där man 

ser till varje enskilt barns situation, att man uppfattar det som att det finns en stor variation av 

barndomar, inte endast en som ska representera alla barns tillvaro. 
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Det är svåra frågor och känslor som tas upp, det är en komplex historia som kanske inte 

förstås av alla, men även där finns en respekt till barnet och en syn på barn som beings. Det är 

okej att inte alltid förstå, Krille förstår inte allt, han vill inte förstå eftersom ett färdilagt pussel 

innebär att själva nöjet är slut men han är också ett barn.
144

 Han är ett barn som vuxenvärlden 

har överväldigat med sina krav på att växa upp men egentligen, som han uttrycker det: ”Ett 

barn var jag, och anade inte ens att det fanns något att se.”
145

 

Som sagt är barnsyn något föränderligt, det är konstruktioner vilka samhället skapar och som 

Maria Andersson påpekar var föreställningarna kring barn, kön och sedlighet inom 1800-

talets borgarklass centrala men samtidigt utsatta för hot: ”Gränserna mellan manligt och 

kvinnligt, mellan sedligt och osedligt, och mellan oskyldiga barn och erfarna vuxna var aldrig 

entydiga utan måste ständigt vidmakthållas och konstrueras på nytt.”
146

 Men ett sådant hot har 

ändå funnits genom alla tider och finns fortfarande idag, det är sådana hot som också tillåter 

omkonstruktionen av barn. Det är kritik likt Pohls som gör att vår barnsyn förändras. Från att 

vuxna har stått för tolkningsföreträde och ensamt konstruerat bilden av barnet till att författare 

som Peter Pohl visar ett barns perspektiv på världen och ger en röst åt de barn som i en värld 

av vuxna kanske tystas ner, ger dem möjligheten att bli en del i konstruktionen. 

Litteraturen har därmed en stor roll i konstruktionen av barn och barndom men kanske 

har barnlitteraturen ett större ansvar. Barnet påverkas av samhällets barnsyn, hur de ser på sig 

själva och på barndomen eller vuxenvärlden ligger delvis i barnlitteraturens händer. När man 

är barn är odefinierbart, det är ett tillstånd, en känsla, och genom barnlitteraturen finns en 

möjlighet att närma sig den barnsyn som stämmer bäst överrens med verkligheten, där finns 

möjligheten att dekonstruera och omkonstruera samhällets diskurser om barn och barndom. 
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