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Sammendrag 
I denne masteroppgaven undersøker jeg relasjonen mellom voksen og barn i barne- og 

ungdomslitteratur skrevet i postmoderne tid. Problemstillingen for studien er: Hvordan 

fremstilles de sviktende relasjonene mellom barn og voksen i tre barne- og ungdomsbøker 

skrevet i postmoderne tid? Ved å gjennomføre en dybdeanalyse av barne- og 

ungdomsromanene Skriket fra jungelen – en filmroman av Tormod Haugen, Ein motorsykkel 

i natta av Ragnar Hovland og Pitbull-Terje går amok av Endre Lund Eriksen, fra henholdsvis 

1989, 1992 og 2002, undersøker jeg hvordan relasjonen mellom barn og voksne blir fremstilt, 

samt hvordan det postmoderne samfunnet har preget denne relasjonen. Jeg tar utgangspunkt i 

både postmoderne samfunnsteorier, samt barnelitteraturhistorisk teori. På grunnlag av 

analysene av materialet mitt, er det spesielt tre funn som er fremtredende. Det første er 

fraværet av voksenpersoner. Alle barna og ungdommene i de nevnte romanene mangler 

tydelige foreldre i livet, som tar ansvar og fremstår som gode forbilder og omsorgspersoner. 

Det andre er at barna føler et tap av barndom. De har enten få eller ingen minner om 

barndommen sin, eller så blir de tvunget ut av barndommen grunnet deres foreldres 

utilstrekkelighet som forsørgere og omsorgspersoner. Felles for dem alle er at de kjenner et 

savn og en lengsel etter en bekymringsløs tid hvor de var trygge. Det tredje funnet er 

kritikken av det postmoderne samfunnet. Alle de tre romanene problematiserer ulike sider 

ved det å vokse opp i et postmoderne samfunn. Utryggheten og uforutsigbarheten i et 

samfunn som stadig er i endring, samt voksenpersoner som svikter barna til fordel for egne 

selvrealiseringsprosjekter, er gjennomgående. Selv om funnene mine ikke lar seg generalisere 

grunnet det begrensede utvalget, ser jeg likevel en utvikling romanene i mellom. Spenningen 

mellom frihet og trygghet endrer seg noe fra å virke frigjørende i Skriket fra jungelen, til at 

behovet for trygghet og tydelige roller blir viktigst i Pitbull-Terje går amok. Jeg identifiserer 

også at graden av svik utvikler seg til å bli mer alvorlig, fra å være fravær av foreldre enten 

mentalt eller fysisk, til å bli foreldre som ikke lenger er i stand til å ta vare på barna sine, 

grunnet ulike psykiske lidelser. 
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Forord 
I arbeidet med denne oppgaven har jeg ikke bare utviklet meg som skribent og norsklærer, 

men også som menneske. Som arbeidende tobarnsmor har jeg opptil flere ganger måttet gå i 

meg selv i møtet med postmoderne samfunnsteori. Analysearbeidet har også gitt meg en ny 

innsikt i litteraturens nære tilknytning til samfunnet. Denne har prosessen har i det hele tatt 

vært utrolig lærerik, spennende og ikke minst utfordrende. Nå som oppgaven endelig er 

ferdig, er det mange jeg ønsker å takke for at de har vært viktige støttespillere og hjulpet meg 

i mål: 

 

Først og fremst vil jeg rette en stor takk til min dyktige veileder Aasta Maria Bjorvand 

Bjørkøy, for kyndig veiledning og støtte gjennom hele prosessen. Hennes grundige og ikke 

minst raske tilbakemeldinger, gode råd og tette oppfølging har vært til helt uvurderlig hjelp. 

Tusen takk! Jeg vil også takke min gode venninne Marjan for hennes grundige 

tilbakemeldinger og korrekturlesing i sluttfasen av prosessen, ikke minst hennes vilje til å 

stille opp på kort varsel. Takk til pappa for gode tilbakemeldinger og korrekturlesing, og takk 

til mamma som har hjulpet meg å holde motet oppe, som alltid tar telefonen og som heier på 

meg fra sidelinjen. Til sist, men viktigst, vil jeg takke min mann og mine to barn som har 

holdt ut med en postmoderne mors selvrealiseringsprosjekt i to år. Ikke bare har de vært 

enormt forståelsesfulle og vist uendelig med tålmodighet, de har også hatt en smittende tro på 

at jeg skal komme i mål. Tusen takk. 
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1 Innledning 
 
Barnelitteratur har alltid til en viss grad vært dominert av sosialrealisme, det vil si realistiske 

skildringer av sosiale forhold. På 1970-tallet orienterte barnelitteraturen seg mot aktuelle 

samfunnsproblemer som kom til uttrykk i familien og lokalsamfunnet (Birkeland, Risa og 

Vold 2005, 369), men på 1980-tallet skjedde det en større endring i samfunnsstrukturen i 

Norden og Europa. En endring man så konturene av allerede på 1800-tallet. Denne endringen 

reflekterer seg også i litteraturen. Kjernefamilien er ikke lenger en stabil enhet og tidligere 

faste grenser mellom kjønnene hviskes mer og mer ut. Tendensene det postmoderne 

samfunnet førte med seg, skapte en større frihet for både barn og voksne. Kvinner og menn 

sto ikke lenger fast i tradisjonelle kjønnsroller der mor tar seg av omsorgsarbeidet og far er 

den yrkesaktive, og barn opplevde en større frihet til å finne seg selv (Birkeland, Risa og 

Vold 2005, 340–354). Samtidig flyttes fokuset i barnelitteraturen fra å skildre den ytre 

virkeligheten mot en mer individualpsykologisk orientering (Birkland, Risa og Vold 2005, 

369). For med mer frihet følger også en uro. Det finnes ikke lenger klare holdepunkter, regler 

og retningslinjer for hvordan man bør være og leve livet sitt – hverken som barn eller 

forelder. Slike nye familierelasjoner, og særlig da de sviktende relasjonene, gjorde seg 

spesielt gjeldene i litteraturen på 1990-tallet. Etter hvert nådde denne tematikken også 

barnebøkene, og hadde hadde sitt høydepunkt i barnelitteraturen på 2000-tallet.   

 Det er nettopp denne forskyvningen i relasjonen mellom voksen og barn jeg ønsker å 

se nærmere på. Mer konkret vil jeg undersøke hvordan familiesammensetninger, 

omsorgsidealer og relasjonen mellom barn og voksen fremstilles i tre barne- og 

ungdomsromaner skrevet på henholdsvis 1980-, 1990- og 2000- tallet. Mitt utgangspunkt er 

at det i overgangen til det postmoderne samfunnet skjer en endring i den såkalte 

kjernefamilien, og at dette gjenspeiler seg i barnelitteraturen. Jeg har valgt ut tre romaner som 

alle er releveante for min problemstilling og hypotese, fordi de representerer tendensene i 

samfunnet og i litteraturen fra 1980 og frem til i dag, der den dysfunskjonelle familien står 

sentralt. Min problemestilling er: hvordan fremstilles de sviktende relasjonene mellom barn 

og voksen i tre barne- og ungdomsbøker skrevet i postmoderne tid?    

 Kjernefamilien er ikke lenger en stabil enhet, og tradisjonelle normer og regler har 

gått tapt. Her har jeg også den amerikanske medieviteren Neil Postman med meg. Allerede i 

1982 hevdet han i The disappearance of childhood at “the differences between adults and 

children are disappearing” (Postman 1982, 98). Dette vises i barne- og ungdomslitteraturen 
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ved at de ikke lenger utelukkende fremstiller barn som lever i tradisjonelle 

familiekonstellasjoner. Der foreldre og familie tidligere har spilt en mindre rolle i 

barnelitteraturen, har de nå en sentral rolle i den moderne litteraturen. Når kjernefamilien og 

omsorgsidealene endres, endres også barns oppvekst og rolle innad i familien. Som den 

svenske litteraturforskeren Kristina Hermansson (2002) sier var det som om det rådet en 

kulturell uro rundt det å være forelder, grunnet en forskyvning i relasjonen mellom barn og 

voksen. “Vuxenvärlden är barnsligare och barndomen vuxnare” (Brembeck 1996, 17). 

 Med velferdsstatens barnehageordninger, mor ut i arbeidslivet og en større likestilling 

mellom kjønnene, skjer det som nevnt noe med familiestrukturene. Men det er ikke bare 

barne- og voksenrollene som endres. Et sterkt fokus på det indre hos mennesker, og på å 

viske ut alt som tidligere har vært tabu, viser seg også i litteraturen. Skilsmisse, alkoholisme, 

selvrealisering og psykise lidelser dras fram i lyset i et forsøk på å fjerne tabuene. Samfunnet 

har gått fra det kollektive til det individuelle, fra det ytre til det indre, fra monogami til 

seriemonogami og en utvisking av tradisjonelle kjønnsroller. Noe som har skapt en 

forskyvning i relasjonen mellom voksen og barn. Barn blir mer som voksne og voksne blir 

mer som barn.  

 På 1960- og 70-tallet var teorier om hvordan barnelitteraturen gjenspeiler kjønnsroller 

og oppdrageridealene rådende. Det vi kaller litteratursosiologisk forskning (Romøren 1997, 

134). Det er altså ikke noe nytt at man ser på samfunnets påvirkning på litteraturen og 

omvendt i forskningsarbeid. Men der barne- og ungdomslitteratur i stor grad hadde en 

didaktisk og oppdragende funksjon tidligere, har det skjedd en dreining i denne litteraturen, 

og dermed også i forskningen på den. Rolf Romøren hevder at barnelitteraturen de siste årene 

synes å ha distansert seg fra den noe naive troen på menneskets evne til å forbedre seg. Når 

fremtidsstroen slår sprekker og barneoppdragelsen blir utydelig og anti-autorirær, blir det mer 

interessant å se på relasjonen mellom barn og voksen i en turbulent tid der normer, regler, 

roller og grenser hviskes ut. Romøren beskriver det moderne gjennombrudd i 

barnelitteraturen som dens potensielle død. Der grensene mellom barnelitteratur og 

voksenlitteratur viskes ut, forsvinner rett og slett barnelitteraturen. Likevel blomstrer barne- 

og ungdomslitteraturen som aldri før, for det er når ”barndommen” henger i en løs tråd i en 

ubeskyttet verden, at vi trenger litteraturen som mest. I en moderne verden der de fleste faste 

holdepunkt er borte, kan litteraturen både for barn og voksne være ”tekstlige kordinatpunkt” 

(Romøren 1997, 153). Når man forteller for barn, iscenesetter man ikke bare en barndom, 

men også vår forestilling av et voksenliv. De er uløselig knyttet til hverandre. Å studere 
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relasjonen mellom barn og voksne mener jeg derfor kan fortelle oss noe om hvordan det er 

for begge parter å leve eller vokse opp i et postmoderne samfunn.  

 Oppgaven består av to deler. Del 1 er en forberedende del der jeg bruker både teori fra 

barnelitteraturhistorien, samt ser på samfunnet fra et mer litteratursosiologisk perspektiv. For 

å forsøke å definere noen typiske tendenser i et postmoderne samfunn, vil jeg ta for meg ulike 

postmoderne samfunnsterorier fra blant andre Thomas Ziehe, Anthony Giddens, Zygmunt 

Bauman og Thomas Hylland Eriksen. Det er først og fremst familiestrukturer, 

oppdrageridelaer og barn og unges oppvekstvilkår jeg er opptatt av, i tillegg til å vise noe av 

utviklingen og forskyvningen i rollemønstere. Dette vil også være fokuset i min redegjørelse 

av de barnelitteraturhistoriske tendensene på 80-, 90- og 2000-tallet. Her ligger Norsk 

barnelitteraturhistorie (2005) av Tone Birkeland, Gunvor Risa og Karin Beate Vold til 

grunn, men også forskningsarbeid som Forankring og Fornying (1999) av Flatekval, Kalaja, 

Losløkk, Nettervik, Petersen og Jóhannsdóttir og Harald Bache-Wiigs Nye veier til 

barneboka (1997), har vært interessante å bruke i denne sammenheng.  

 Del 2 er en tekstanalytisk hoveddel som tar for seg relasjonen mellom barn og voksen, 

da først og fremst de sviktende relasjoner, i tre barne- og ungdomslitterære verk skrevet på 

80-, 90- og 2000-tallet. Jeg vil også se disse relasjonene i lys av samfunnet og tiden bøkene er 

skrevet i. Den første boken jeg analyserer er Skriket fra jungelen (1989) av Tormod Haugen, 

en klassiker om det forsømte og usynlige barnet. Deretter vil jeg undersøke Ragnar Hovland 

og hans Ein motorsykkel i natta (1992) om barn uten foreldre som savner en trygg barndom, 

før jeg til slutt går i dybden på Pitbull-Terje går amok (2002) av Endre Lund Eriksen. En 

roman som kanskje representerer en dreining vekk fra lengselen etter frihet, og heller mot, 

eller tilbake til, faste roller og mønstre. Med nærlesing som metodisk hovedgrep, vil jeg 

foreta en analyse av bøkene, men med vekt på de sviktende relasjoner mellom foreldre og 

barn. Det betyr at jeg vil konsentrere meg om de aspektene ved bøkene  som er relevante for 

min problemstilling. Det vil si det som omhandler nettopp relasjonene voksen og barn, samt 

de samfunnskritiske sidene ved romanene. 

 Jeg har fordelt analysedelen over tre kapitler, der hvert tiår blir behandlet hver for seg 

med tilhørende verk. Den siste delen av oppgaven består av et kapittel der jeg oppsummerer 

funnene, samt sammenlikner og diskuterer dem. Fordi jeg kun går i dybden på ett primærverk 

per tiår, er det ikke grunnlag for å generalisere funnene. Likevel vil jeg diskutere om analysen 

peker på en form for tendens i utviklingen av relasjonen, spesielt de sviktende, mellom barn 

og voksne i de siste ti år, og om vi ikke også ser en endring i forfatterens samfunnskritiske 

blikk. 	  
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2 Teori 
I samfund, som kendetegnes ved, at den teknologiske, sociale og kulturelle 
forandringstakt er høj, for ikke at sige accelererende – hvilket i sig selv er noget af det, 
som kendetegner selve postmoderniteten – adskiller hver barndom sig i betydelig grad fra 
den, som barnets forældre havde (Denick 2006, 38).                                                                           

I takt med at samfunnet utvikles, endrer også barns oppvekstsvilkår seg. For å forstå hvordan 

det er for barn å vokse opp i et postmoderne samfunn, må vi først forsøke å definere og forstå 

hva tendensene i et slikt samfunn er. Den tyske 1800-tallssosiolgen Ferdinand Tönnies er 

tidlig ute med å beskrive det moderne samfunnet som et samfunn preget av mindre samhold 

og svakere bånd (Tönnies 1887). Han skiller mellom Gemeinschaft (fellesskap) som preget 

det førmoderne samfunn der det var sterke sosiale bånd mellom individene, og Gesellschaft 

(selskap), som beskriver et moderne samfunn som i større grad holdes sammen av mer 

forretningsmessige transaksjoner. Tönnies så på forandringen i det 19. århundret som svært 

drastisk, der det oppsto et brudd med det tradisjonelle og relativt uforanderlige 

landbrukssamfunnet. I stedet utviklet det seg et mer industrialisert samfunn i stadig endring. 

Et samfunn som utvikler seg bort fra det kollektive samholdet og mot det individuelle. 

Tönnies satte ord på noen sentrale tendenser vi ser i dag, i det jeg velger å kalle det 

postmoderne samfunn, nettopp et mer individrettet samfunn, der man ikke lenger er avhengig 

av et fellesskap, der roller er flyktige og samfunnets strukturer er i stadig endring.  

 I dette kapitlet vil jeg beskrive noen fellesnevnere og tendenser innen det 

postmoderne samfunnet, ved å se på ulike sosiologer og samfunnsteoretikeres forklaringer og 

funn i deres forskning av nettopp et slikt samfunn. Dette vil klargjøre hva jeg mener når jeg 

henviser til et postmoderne samfunn videre i oppgaven. 

2.1 Hva er et postmoderne samfunn? 

I Zygmunt Baumans samfunnsanalyse Flytende modernitet (2006), forteller han om en ny 

type modernitet som er mer flytende og som signaliserer noen nye tendenser og en ny tid. 

Denne tiden preges av hurtige skifter og flytende overganger. Han forteller om et nytt 

samfunn der gamle tradisjoner, systemer og orden er oppløst. Tempoet er hurtig og vi skifter 

jobb, bosted, partner, stil og identitet når det er ønskelig. Her nærmer vi oss noe vi kan kalle 

den postmoderne tid. Anthony Giddens kaller det en senmoderne tid, og viser til et mer 

flytende samfunn som preges av hurtige skifter og lite kontinuitet i roller og forventinger. I 
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Modernitet og selvidentitet (1991) beskriver han endringer i identitetsutviklingen. Der vi 

tidligere var produkter av nedarvede tradisjoner og vaner som bestemte våre normer, må vi nå 

skape en identitet på helt andre premisser. Han betegner det høymoderne eller senmoderne 

samfunn som refleksivt.          

 Et karakteristisk trekk ved vår tid er nemlig at mennesket i mange situasjoner stilles 

overfor ulike og konkurrerende valg og handlingsalternativer. Individer må hele tiden være i 

stand til reflektere over seg selv og eget livsløp. Der man tidligere tok valg basert på 

tradisjoner og rutine, må dagens individer hele tiden stille seg utenfor den konkrete 

situasjonen de befinner seg i, vurdere de alternativene som finnes, for til slutt å ta et valg. 

Individet må tenke og reflektere over valgmuligheter selv, uten å kunne støtte seg blindt på 

tidligere samfunnsroller og livsmønstre. Det skaper frihet. Det høymoderne samfunnet gir 

altså mange alternativer og nye former for frihet for utvikling av identitet. Samtidig følger 

også̊ en større fare for å mislykkes. Denne selvidentiteten må̊ stadig vekk produseres og 

vedlikeholdes gjennom et selvrefleksivt arbeid. Selvidentiteten blir et resultat av individets 

anstrengelser for å skape en egen plassering, en egen rolle. Identiteten er ikke noe som er 

skapt på forhånd av fortiden, altså et ferdig produkt, men heller noe som skapes av individet 

for fremtiden.          

 Lasse Denick, professor i sosialpsykologi, forsøker i Mennesket i 

postmoderniseringen – om barndom, familie og identiteter i opbrud (2006) å redegjøre for 

hvordan det er å vokse opp og leve sammen som familie i postmoderne tid. Han hevder at 

“Den moderne skandinaviske familie er i høj grad en forhandlingsfamilie hvor familielivet – 

set i forhold til tidligere epoker og andre kulturer – præges af familiemedlemmernes 

selvstændighed, samarbejde og imødekommende indstilling i en unik demokratisk 

atmosfære” (Denick 2006, 112). Postmoderniteten er en tid som ifølge Denick har ført til 

mindre stabile familier. Mennesker er mer mobile enn før, og “hvert enkelt individ hører til i 

og bevæger sig i og mellem mange flere sammenhænge end tidligere” (Denick 2006, 10). 

 For barna betyr det å vokse opp i et postmoderne samfunn at de tilbringer mye mer tid 

enn før i institusjoner. I takt med velferdssamfunnets fremvekst endres samtidig 

omsorgsstrukturene seg, fordi både mor og far nå er ute i jobb. Barna ”taper” på sett og vis 

mor, men ”vinner” far, som nå deltar i omsorgsrollen på lik linje med mor. Samtidig 

medfører det også at barn må passes på av andre mens mor og far er på jobb, og for de fleste 

barn innebærer det omsorgsinstitusjoner som barnehage. Disse nye vilkårene for barn 

medfører et krav om sosial kompetanse nok til å klare alle de ulike sosiale arenaer de veksler 

mellom. ”Som aldrig før bliver menneskets kommunikative kompetencer i postmodernitetens 
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sociale landskab afgørende for dets tilværelse” (Denick 2006, 46). Når barn fra tidlige alder 

tilbringer mye av sin hverdag i den offentlige arena, må de også tidlig utvikle sin 

”civilisering” (Denick 2006, 46). De må lære seg å kontrollere sitt temperament og sine 

følelser for å fungere ute blant ”fremmede”, og utvikle en høy grad av tilpasning. Det 

postmoderne barnet møter utallige sosiale arenaer de skal fungere på, som barnehage, skole, 

fritidsaktiviteter, fars familie, mors familie, venners familie osv. Noe som Denick mener 

sannsynligvis vil skape en uro og et ønske om stabilitet og tilhørighet hos barna. Dette stiller 

nye krav til familien som institusjon. Familien blir nemlig det eneste stedet der barnet kan 

føle seg som unike individer og der emosjonalitet og intimitet kan få fritt spillerom. Denick 

beskriver familien som en slags afkodningssentral der ens innerste følelser kan få utløp og bli 

forstått. Dette betyr at en trygg og forutsigbar familiekonstruksjon blir avgjørende for et 

barns velværene.          

 Samtidig som den postmoderne familien risikerer å bli overbelastet med sosiale 

oppgaver og med å ta vare på individet i et ellers så flyktig og fragmentert samfunn, har det 

også skapt en familie som gir rom for og frihet til å utvikle og realisere seg selv. Spørsmålet 

blir derfor om den enkelte familiekonstruksjon er stabil og sterk nok til å gi rom for hver 

enkelt medlems selvrealiseringsprosess. Som Denick påpeker, “et samfund uden fungerende 

familier (af den eller anden slags) kan meget hurtig udvikle sig til et brutalt helvede” (Denick 

2006, 111).           

 De svenske etnologprofessorene Helene Brembeck og Barbro Johansson beskriver det 

postmoderne samfunnet som et samfunn preget av en symbolverden. Med det mener de at 

ulike aspekter av tilværelsen ser ut til å løsrive seg fra virkeligheten og leve sitt eget i en 

symbolverden. En verden som skapes via medier av alle slag som for eksempel reklame, tv 

og internett. Dette bidrar på sett og vis til å viske ut grensene mellom fantasi og virkelighet. 

Det blir derfor helt avgjørende at barn lærer seg å mestre hverdagslivets konkrete og 

håndfaste sider som å kle på seg selv og pusse tenner (Brembeck 1996). Fordi 

medieekspansjonen er så stor, er ikke grensene mellom barn, ungdom og voksen like adskilte 

som før. Barn utsettes daglig for denne symbolverdenen med bilder, ungdomsidealer og 

forestillinger som de straks tar til seg og forsøker å etterligne, men som de ikke nødvendigvis 

helt forstår. Brembeck hevder derfor at barndomstiden sklir over i ungdomstiden der idealer 

for hvordan man skal være som jente, gutt, barn og ungdom styres av konsummarkedets 

krefter. Barn blir rett og slett i større grad utsatt for ungdoms- og voksenverdenen via 

mediaekspansjonen, som de kanskje tidligere har blitt skånet for. Av den grunn har de også, 

ifølge Karin Zetterlund (1996), så mye mer å være redde for. Grensene mellom 
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barneverdenen og voksenverdenen er mye svakere i det postmoderne samfunnet enn tidligere. 

  Hva kan bli konsekvensen av at disse grensene viskes ut? En utfordringen kan 

være at det ikke finnes noen klare tegn på når man skal gå over i voksenlivet, noe som kan 

føre til at mennesker ikke skjønner at de er voksne. Det er ikke lenger alderen som avgjør om 

du er voksen eller ung, men valgene man tar av klær, stil og interesser som avgjør. ”Genom 

hela livet finns möjligheten att välja det ena eller det andra. Livet är en lek med roller 

sinsemellan inte behöver hänga ihop” (Johansson 1996, 294). Paradokset er bare at det å 

kunne velge er ikke bare en mulighet, det er også en tvang. Man må ta et valg, om det så er å 

ikke velge. Barna i et postmoderne samfunn trenger derfor enorm kompetanse i å sortere og 

tolke all informasjon de møter. Hvilken tv-kanal skal de velge? Hva med fritidsaktivitet? 

Barn deltar på en rekke ulike sosiale arenaer i løpet av en uke. De er på skolen, hjemme med 

familien, på fotballtrening, korps og ute med venner, noe som krever en høyt utviklet 

kommunikativ kompetanse (Johansson 1996, 290). Samtidig gir alle disse valgene barn og 

unge en unik mulighet til å velge de symboler, som klær, stil og språk, som passer innenfor 

ulike situasjoner. Presentasjonen av dem selv kan når som helst endres både bevisst og 

ubevisst. Det postmoderne menneske er ikke som det tradisjonelle og moderne mennesket 

som først er barn så voksen. Det postmoderne mennesket kan gjennom hele livet velge og 

veksle mellom det ene eller det andre (Johansson 1996, 294). Men med så mye frihet til å 

velge og med så uklare grenser mellom voksenverdenen og barneverdenen, hva gjør det med 

menneskets opplevelse av trygghet og forutsigbarhet?    

 Sosialantropologen Thomas Hylland Eriksen forsøker å forklare den postmoderne 

tiden ved å se på menneskets behov for trygghet, som noe som må gjenvinnes på nytt 

ettersom tryggheten ikke lenger er å oppdrive i faste roller og strukturer. Han viser til Ulrich 

Becks begrep risikosamfunn i sitt forsøk på å forklare hvordan trygghet i det postmoderne 

samfunn har fått en ny betydning. For der mennesker tidligere kanskje var utsatt for flere 

farer enn man er nå, var det likevel lettere å finne trygghet i et lokalsamfunn og et fellesskap 

som forandret seg sakte. Alle hadde sine roller og posisjoner, og de visste hvem de skulle 

vende seg til i vanskelige tider. I dag lever mennesker lenger enn noen gang før og blir tatt 

vare på av en velferdsstat hvis noe skulle skje. Risikominimalisering har blitt stor industri. 

Det er påbud og forbud mot det meste det er fare for å bli skadet av. Den materielle 

tryggheten er bedre enn noen gang, hevder Eriksen (2006, 26 – 27). Likevel opplever mange 

en uro og en lengsel etter det forutsigbare og trygge. Det hjelper nemlig ikke å ha mat i 

magen, penger på konto og tak over hodet, hvis du ikke vet hvem du er, hvis ikke du du har 

noen å ringe til i vanskelig tider, eller hvis du ikke stoler på samfunnet og systemet rundt deg. 
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 Den eksistensielle tryggheten synker i takt med at den materielle tryggheten stiger 

(Eriksen 2006, 27). Her er vi igjen til tilbake til Gemeinschaft og Gesellschaft. Konsekvensen 

av at samfunnet har beveget seg fra det kollektive mot det mer individorienterte samfunnet 

blir at mennesket i større grad er overlatt til seg selv. Enkeltmennesket må ta alle beslutninger 

om eget liv og livsførsel selv, det kan ikke lenger overlates til kollektive instanser, noe som 

kan skape en utrygghet og redsel for å gjøre feil. Espen Hammer sier er ”senmoderne aktører 

henvist til sin egen evne til å takle kontingens” (Hammer 2006, 39), men hva om man ikke 

stoler på egen evne til å ta valg, avgjørelser og å stake ut en retning i livet? Hva om mors, 

fars eller barns roller blir for utydelige til å forstå egen posisjon i samfunnet og i livet? 

 I antologien Omsorgens forvitring? fra 1999, forteller den amerikanske sosiologen 

Arlie Russel Hochschild om postmoderne forskyvninger i omsorgsidealer. Hun hevder at det 

har skjedd en revolusjon for kvinners posisjon i samfunnet. I løpet av bare to tiår har kvinner 

beveget seg ut av hjemmet som hovedarena og inn i arbeidslivet. Problemet er bare at resten 

av samfunnet ikke har fulgt etter i samme tempo. Kvinner skal derfor kunne klare å balansere 

arbeid og familieliv, uten at arbeidet nødvendigvis legger til rette for dette, ei heller at partner 

tar noe større del i arbeidet hjemme. Kvinner er fanget i det Arlie Russel Hochschild kaller en 

“stalled gender revolution” (Hochschild 1999, 182). En forsinket revolusjon i en kultur som 

ikke har klart å henge med ved å justere sine forestillinger til mannlighet, eller skapt en større 

fleksibilitet i arbeidslivet. Kvinnene får derfor mindre tid på alle arenaer de deltar på. 

Kvinner skal rett og slett opptre som en slags supermor med mange flere roller og oppgaver 

enn tidligere.            

 Men hva når mor ikke lenger klarer å være supermor? Når tiden og kreftene ikke 

lenger strekker til? Hochschilds undersøkelse dreier seg først og fremst om forholdene i 

USA, der hun hevder at det i de senere år har vist seg å være et omsorgsunderskudd, da 

behovet for omsorg blir stadig større, men tilbudet har blitt dårligere. Hun påpeker også at de 

skandinaviske landene er ledende når det gjelder å skape det hun kaller en varm-moderne 

omsorgsmodell, der offentlige institusjoner spiller en rolle, uten at all omsorg overlates til 

dem. Samtidig deles omsorgsarbeidet i hjemmet mellom kvinnen og mannen (Hochschild 

1999, 187). Samtidig er det også i de skandinaviske landene godt dokumentert at kvinner 

fortsatt opplever å ha hovedansvaret i hjemmet. Blant annet viser Statistisk sentralbyrås 

tidsbruksundersøkelse fra 2012 at kvinner bruker nesten dobbelt så mye tid som menn på 

husarbeid. Stein Ringen, professor i sosiologi, beskriver spissformulert forskjellen mellom 

den tidligere paternalistiske familiestrukturen og dagens familier: Pater bestemmer og er 

yrkesaktiv, mater adlyder og er husholder. I dagens familie har dette endret seg, ”pater 
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bestemmer ikke, mater adlyder ikke, pater er fortsatt borger, mater er blitt borger, men er 

fortsatt også husholder (om enn med litt hjelp). Denne familien fungerer ikke” (Ringen 1999, 

39).           

 Den tyske sosialpsykologen Thomas Ziehe har spesialisert seg på samtidens ungdom, 

og hvordan det er vokse opp i et moderne, eventuelt postmoderne samfunn. Han hevder i sin 

artikkel Inför avmystifieringen av världen. Ungdom och kulturell modernisering fra 1986 at 

største utfordringen for samtidens ungdom er å vite hvem man er. Som Giddens peker også 

Ziehe på utviklingen av refleksivitet. Altså at vi lever i et samfunn som gir oss muligheten til 

å hele tiden iaktta, kommentere og avbilde oss selv. Vi vet alt og har all den 

bakgrunnsinformasjonen vi trenger, mener Ziehe. Til det ønsker jeg likevel å sette et lite 

spørsmålstegn, for vet vi egentlig alt? Kan ikke også all denne informasjonen vi har tilgang 

på, gjøre oss mer usikker? Hvordan skal vi vite i havet av infokanaler hva som egentlig er rett 

og galt? Ziehe beskriver likevel det som at ungdom har et ferdigskrevet manus, altså en 

forventing, om hvordan livet skal leves. Hovedproblemet deres er å ikke innfri til dette 

manuset, eller forventningene (Ziehe 1986, 346).       

 At vår kultur gjør bakgrunnsvitenskapen tilgjengelig, fører til at det også̊ skapes en 

forventning om gjørbarhet. I det noe kan endres har vært individ selv ansvar for å gjøre de 

endringene som trengs, noe som kan skape et prestasjonspress (Ziehe 1986, 347). Det er rett 

og slett for mange muligheter og valg som gir mennesket en følelse av å oppnå for lite, for 

man kan alltid forbedre seg. På grunn av refleksiviteten, gjørbarheten og individualiseringen 

som preger det moderne samfunn, kan ungdommer i vår tid bestemme seg for å ”bytte” hele 

sin livsstil og sin sosiale identitet, kanskje bare ved å flytte til en annen by. På den måten står 

man fritt til å selv å velge sitt livsløp. Men dette er på både godt og vondt, for det å hele tiden 

bli utsatt for valg og muligheter, og et press om å ta dem, kan skape komplekse 

tvangsavgjørelser. Der individet tidligere hadde en hjelp og en sikkerhet i familie, klasse og 

hjemsted, står ungdommen nå mer alene uten en sikker mal for fremtiden.    

 Hvis man skal forsøke å finne en fellesnevner ved alle disse beskrivelsene av det jeg 

heretter vil referere til som det postmoderne samfunn, mener jeg hurtig endring og uklare 

roller og identiteter står helt sentralt. Den tidligere politisk og sosiale tryggheten der vi 

forholdt oss til et konkret system med faste roller og mønstre, har nå måttet vike som følge av 

en individuell frihet. Vi ønsker en frihet til å finne oss selv og ta de valgene man vil, likevel 

gjør det oss utrygge og forventningene om å ta selvstendige valg i et flyktig samfunn, kan 

etter hvert føles som et fengsel. Barn trer tidlig inn i voksenverden, og voksne har 

vanskeligheter med å tre ut av barndommen. Familiestrukturene er under forandring. Far tar 
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større del i omsorgsarbeidet, mens mor skal forsøke å balansere yrkesrollen og ha 

hovedomsorgen i hjemmet, uten at det ene går på bekostning av det andre. Hvilke 

utfordringer kan denne endringen by på innad i en familie? Hva slags relasjon skaper dette 

mellom de voksne og barna? Litteraturen speiler ofte tiden og samfunnet vi lever i, det er 

derfor interessant å se hvordan relasjonen mellom voksen og barn kommer til uttrykk i 

barnelitteraturen i samtiden.  

2.1.1 Kort om postmodernisme i litteraturen 
Postmodernismen kan gjenspeile seg i litteraturen på mange måter blant annet i 

fortellerteknikk og i tematikk. I min forskning er det først og fremst tematikken jeg er 

interessert i å analysere, men jeg vil likevel gi en kort presentasjon av hvordan 

postmodernismen viser seg i fortellerteknikken, for å illustrere forskjellen mellom disse to.  

Idéhistoriker og kulturjournalist Bjarne Riiser Gunderesn, gav i 2016 ut Da postmodernismen 

kom til Norge. Her forsøker han å fortelle hva som skjedde da den postmodernistiske bølgen 

traff Norge og akademia på 1980-tallet, en bølge som mange vil hevde bare varte et knapt 

tiår. For litteraturen betydde det en “brytningstid”. Det handlet om en økt bevissthet rundt 

språk, og til å gjøre opprør mot de estetiske konvensjonene (Gundersen 2016, 202). 

Grenseoverskridene er et nøkkelord for den postmodernistiske litteraturen. Ved blant annet 

sjangerblanding, oppløsning av tradisjonelle episke strukturer, intertekstualitet og 

metapoetiske nivåer (Nikolajeva 1997, 159), brøt forfattere med de tradisjonelle 

sjangerkonvensjonene. Postmodernismen viste seg etterhvert også i barne- og 

ungdosmlitteraturen.          

 Når det gjelder postmodernismen som tematikk, ligger fokuset på hvordan det 

postmoderne samfunnets tendenser gjenspeiles i litteraturen. Over har jeg gjort rede for 

tendenser i det postmoderne samfunnet, som blant annet dysfunksjonelle familier, raske 

endringer, en følselse av utrygghet, voksne som aldri bli voksne, og barn som aldri får være 

barn. I barne- og ungdomslitteraturen skrevet i postmoderne tid, ser vi spor av et slikt 

samfunn i tematikken. Mange bøker handler som foreldre som svikter i omsorgsroller, om 

utradisjonelle familiesammenetninger og om utrygge barn og voksne. I denne oppgaven 

undersøker jeg både den postmodernistiske fortellerteknikk og tematikk, men det er 

tematikken som er hovedfokuset mitt.       
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2.2 Tendenser innen barne- og ungdomslitteratur på 

1980- 1990- og 2000-tallet 

Endringen i barns oppvekstvilkår som velferdssamfunnet og den brede politiseringen av 

samfunnet fører med seg, viser seg også i litteraturen. På samme måte som barn og ungdom 

blir mer synlige på 70-tallet, blir også barne- og ungdomslitteratuen viet større interesse, like 

så mye i debatter og som i egne studiefelt. “Litteraturen skulle spegle den sosial røynda 

samstundes som forfattarane stilte kritiske spørsmål til og problematiserte den same 

røyndomen” (Birkeland, Risa og Vold 2005, 270). På den måten endret mye av 

barnelitteraturen seg fra å være snill, idylliserende og oppdragende, til å bli mer ideologisk. I 

det følgende vil jeg forsøke å gjøre rede for noen nye tendenser innen barne- og 

ungdomslitteratur som vokste frem på 80- og 90-tallet. Hovedfokuset vil være fremstillingen 

av barn og voksne, og relasjonen dere i mellom, da dette er relevant for min forskning.  

2.2.1 1980-tallet 

På 1980-tallet vokste det frem en større interesse for å utforske det språklige i barne- og 

ungdomslitteraturen. Forfattere fikk dermed en fornyet interesse for å eksperimentere med 

språk, og skapte en friere stil. Men det er ikke bare språket og sjanger som fornyer seg på 70- 

og 80-tallet. Som nevnt ser vi en dreining i barnelitteraturen fra å være mest oppdragende til å 

bli mer ideologisk, og forsøke å speile samfunnet. Samtidig ville barnelitteraturen på 80-tallet 

ta en viss avstand fra det sosialrealistiske som blomstret i litteraturen på 70-tallet. Den brede 

bruken av fantasi var et forsøk på nettopp dette. Man kan på sett og vis si at barnelitteraturen 

deler seg i to litterære retninger, den realistiske og den mer fantasipregede (Birkeland, Risa 

og Vold 2005, 270). Selv om begge retningene forholder seg til den virkeligheten de omgir 

seg med og forsøker å tolke nettopp denne samtiden, bryter den fantastiske forfatteren med en 

tradisjonell oppfatningen av virkeligheten. Dette gjøres ved å blant annet forskyinger av tid 

og sted i teksten.           

 En forfatter som var tidlig ute og regnes om en forløper for slike fantastiske bøker for 

barn var Tor Åge Bringsværd (1939-). Han og Jon Bing (1947-2014) hadde lenge skrevet 

fantastiske bøker, først og fremst science fiction, for voksne. De fantastiske elementene 

videreførte han etterhvert til barnelitteraturen, og i 1973 han slo igjennom på 

barnebokmarkedet, sammen med illustratøren Thore Hansen, med eventyrfabelen Ruffen – 
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sjøormen som ikke kunne svømme. Et gjennomgående motiv i disse bøkene om Ruffen, som 

etterhvert ble en serie, var å komme til kort eller føle at man ikke strekker til. Budskapet var 

da naturlig nok å lære å akseptere seg selv. Etter Ruffen-bøkene følger en rekke barnebøker 

med fantastiske elementer, som Jørgen Moes vei nr.13 og Det blå folket. Også Tormod 

Haugen og Einar Økland brukte fantastiske elementer i sine romaner. Felles for dem alle er at 

de er tydelig samfunnskritiske, men i stedet for å være åpent sosialrealistisk og 

didaktiserende i sin fortellerteknikk, klarer de å skape innsikt i samfunnsproblemene gjennom 

fabler og i en mer allegorisk form (Birkeland, Risa og Vold 2005, 272).  Denne ikke-

belærende og estetisk bevisste skrivemåten er særegent for deres forfatterskap. Spesielt for 

både Tormod Haugen og Einar Økland er at ved siden av å bruke fantastiske elementer i sin 

litteratur, befant de seg også i et grenseland mellom barnelitteratur og voksenlitteratur. På den 

måten er de sentrale bidragsytere i å bryte ned skillet mellom mellom nettopp disse to.  

 Til nå har jeg først og fremst gjort rede for barnelitteraturen som vokste frem etter 

1970. Når det gjelder ungdomslitteraturen ser vi de samme tendensene. Det skjer en dreining 

fra det strengt oppdragende og samfunnskritikken er tonet noe ned. Nå er det individet som er 

i fokus. Identitetsskaping, leting etter faste holdepunkter og roller, samt eksistensielle 

spørsmål blir viktige temar, noe som henger godt sammen med tendensene i et postmoderne 

samfunn. Også i ungdomslitteraturen finner det fantastiske veien, spesielt i bøker der 

eksistensielle spørsmål står sentralt. At det fantastiske slår mer og mer rot i litteraturen 

generelt, kan være fordi det gir oss muligheten til å se verden på en annen måte og i et større 

omfang, ”Når fleire forfattarar etter kvart nyttar grep frå den fantastiske forteljinga, er det 

kanskje fordi denne skrivemåten gir høve til å utdjupe og komplettere det avgrensa 

verdsbildet som ofte møter ein i samtidsrealistisk ungdomslitteratur” (Birkeland, Risa og 

Vold 2005, 426).           

 Mange forfattere på 80-tallet frigjorde seg fra de mer tradisjonelle sjangerne, som for 

eksempel utviklingsromaner, og begynte å eksperimentere mer med fortellerform og språk. 

De samme tendenser finner man i mye av voksenlitteraturen, og på den måten blir skillet 

mellom voksen- og ungdomslitteratur stadig svakere. Med en mer avansert fortellerteknikk i 

ungdomsbøkene, slutter som ikke ender lykkelig og tematikk som er vel så relevante for 

voksne som for ungdom, kan der være vanskelig å plassere romanene i enten voksen- eller 

ungdomshylla. Klaus Hagerups Markus og Diana (1994) og Jostein Gaarders Sofies Verden 

(1991), representerer nettopp slike bøker i grensenland.       

 Et annet skille som stadig jevnes ut, er skillet mellom gutte- og jentebøker. Der det 

tidligere ble skrevet bøker om konflikter rundt kjærlighet og romantikk for jenter, og helte- 
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og erobrerfortellinger for gutter, skjer det nå en slags oppmykning av de tradisjonelle 

kjønnsrollene. Faktisk ser man i flere nyere undomsromaner at jentene og guttene har byttet 

plass. Nå er jentene ute og erobrer verden, mens guttene viser en mye mer nyansert og 

følelesesladet side (Birkeland, Risa og Vold 2005, 428). Et godt eksempel på forfattere som 

skriver om sterke jenter, er Vigdis Hjorth. Blant annet i boken Jørgen + Anne er sant møter 

vi en freidig og direkte jentefremstilling, nemlig Anne som kjemper en innbitt kamp om å 

erobre Jørgen. At jenter gjør opprør mot rollemønstre har vi sett eksempler på flere ganger 

opp gjennom historien, blant annet med Pippi Langstrømpe-bøkene av Astrid Lindgren. 

Guttenes rolle derimot, blir ikke problematisert før mye senere. Aller tydeligst blir det i 

Tormod Haugens bøker, der gutterollen blir mye mer nyansert og erobrerprosjektet ikke 

lenger er så sentralt. At skillene mellom voksen- og ungdomslitteratur og jente- og 

gutterbøker viskes ut, kan ses på som en gjenspeiling av samfunnets utvikling. I et 

postmoderne samfunn er de tradisjonelle roller og konvensjoner brutt opp, og det åpnes opp 

for at det finnes mange ulike måter å være jente eller gutt på. Samtidig blir voksenrollen og 

ungdomsrollen stadig mer uklar. Hvor går egentlig skille mellom disse to?   

  På 1980-tallet ser vi konturene av hva som skal bli dagens samfunn, altså det 

postmoderne samfunns spede begynnelse. Her finner vi forfatteren Tormod Haugen, som er 

kjent for å være en av de første som skrev barnelitteratur i en postmodernistisk sjanger. I hans 

litteratur finner vi flere eksempler på både den engstelig gutten og sviktende foreldre. Likevel 

er det kanskje ideen om frihet generelt og frihet til å finne seg selv spesielt, som er mest 

beskrivende for hans forfatterskap. Men vil denne friheten gi noen konsekvenser? Frihet til 

noe, innebærer ofte frihet fra noe. I Skriket fra jungelen, den første postmoderne 

ungdomsroman som jeg skal gjøre en dypere analyse av senere, ser vi denne spenningen 

tydelig. 

2.2.2 1990-tallet 

På 1990-tallet ser vi en tilbakevending til det realistiske, altså en tendens til en mer mimetisk 

gjengivelse av virkeligheten, men denne gangen på individnivå. Mange forfattere er 

interessert i det enkelte individets utvilking og vilkår, menneskers søken etter identitet. 

Perioden kalles nyrealisme eller neorealisme (Jakobsen 1992, 119). Denne tendensen blir 

også kalt 1990-tallslitteraturen, med forfattere som Hanne Ørstavik og Erlend Loe i spissen. 

Dette er bøker av forfattere som regnes som barna til den første “skilsmissegenerasjonen”, og 

tematikk som råder i deres fortellinger er særlig naivisme, narsissisme og flytende identitet. 
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Professor i litteratur Per Thomas Andersen kaller det en slags ”uro i redet”. Denne 

forfattergenerasjonen har vokst opp i en tid der ”kjernefamiliens plass var under kraftig 

omlegging” (Andersen 2003, 104). De skriver ikke nødvendigvis om skilmisser og familier 

som går i oppløsning, men mer om følelsene og behovene denne uroen i både det store redet, 

samfunnet, og det lille rede, familien, medfører.       

 Det er ikke bare den tradisjonelle familien som er i endring, også den tradisjonelle 

staten går mot en ny tid. Vi lever altså i det Ulrich Beck kaller for ”risikosamfunnet”. 

Andersen hevder at dette risikosamfunnet preger litteraturen på 90-tallet, spesielt litteratur 

som omhandler familie. “Uroen i redet handler om den eksistensielle utfordringen ved å leve 

under betingelser der identitet, tilknytning og orientering er blitt problematiske på en ny 

måte” (Andersen 2003, 105). Ettersom ungdomslitteraturen nærmer seg mer og mer 

voksenlitteraturen og omvendt, er det sannsynlig at vi finner mange av de samme tendensene 

i barne- og ungdomsbøkene.          

 Hvis all barne- og ungdomslitteratur på en eller annen måte viser forholdet mellom 

barn og voksen, slik Romøren hevder, er det naturlig at den ”uroen i redet” som er 

fremtredende i voksenlitteraturen også viser seg i bøker for ungdom. Romøren kaller det en 

”pulverisering av vokseninstansen” (Romøren 1997, 142), der de voksne enten fremstilles 

som håpløse, narsissistiske, eller, som er gjennomgående i Tormod Haugens litteratur, 

sviktende.           

 Også Ragnar Hovland er et tydelig eksempel på akkurat disse tendensene. Han har av 

mange blitt sett på som en nyskaper innen norsk ungdomslitteratur. Flere forfattere på 80- og 

90- tallet hevder at de henvender seg både til voksne og ungdom i sine fortellinger, og bidrar 

på den måten til at ”Ungdomsboka er i ferd med å bli vaksen” (Birkeland, Risa og Vold 2005, 

428). Hovland bidrar til nettopp dette ved å frigjøre seg fra kravet i barne- og 

ungdomslitteraturen om å ha et budskap eller en moral, og konsentrerer seg i første rekke om 

å lage litteratur (Birkeland, Risa og Vold 2005, 290).  Karakterene i hans bøker for voksne og 

de han har skrevet for ungdom, er svært like, gjerne med de samme problemene og 

konfliktene. På den måten er Hovland med på å viske ut grenser mellom litteratur for voksen 

og ungdom. Identitet, savn og sviktende foreldre er sentrale temaer i hans ungdomsromaner 

fra 80- og 90-tallet. Uklare roller og sviktende foreldre er jo nettopp realtiteten for mange i 

denne perioden.           

 Forholdet mellom voksengenerasjonen og barne- og ungdomsgenerasjonen er et tema 

som ofte går igjen i litteratur for barn og ungdom. I litteraturen før 70-tallet var de voksne 

som regel til stede i bakgrunnen som helter, som idealer, og som gode forbilder for sine barn 
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(Pollen 1999, 18). Familien ble i de fleste tilfeller representert som den tradisjonelle 

kjernefamilien, med mor i hjemmet som omsorgsperson og far på jobb som forsørger. I den 

nyere ungdomslitteraturen er fortsatt forholdet mellom barn, ungdom og voksen et sentralt 

tema. Forskjellen er at det ikke lenger er et tydelig svar på hvem som rasjonell og hvem som 

er fornuftig. Med politiseringen av samfunnet på 70-tallet som de voksne representerte, ble 

det rettet en massiv kritikk mot hele foreldregenerasjonen. En tendens, eller kanskje en 

konsekvens, som har blitt tydelig de siste årene er at foreldrene nå er representert som svært 

fraværende. Ikke nødvendigvis fysisk, og heller ikke i bakgrunnen som før, men som mentalt 

fraværende. Foreldre står ikke lenger bak barna som et støttende sikkerhetsnett når behovet 

melder seg. I stedet kan det se ut som barna har byttet roller med de voksne.   

 I Andrine Pollens artikkel om 90-åras barne-og ungdomslitteratur, trekker hun frem 

Ragnar Hovlands roman Mercedes (1989) som et godt eksempel på dette rollebyttet. 

Hovedpersonen Pål fremstår her som den rasjonelle og fornuftige, ikke foreldrene hans. 

Denne problematikken finner vi også igjen hos forfattere som Tormod Haugen, Endre Lund 

Eriksen og Arne Svingen. De skriver alle om barn, og særlig gutter, som opplever å måtte 

kompensere for foreldrenes manglende tilstedeværelse og oppdragerrolle. ”Samfunnets syn 

på de voksne er tydelig å spore i litteraturen” (Pollen 1999, 19), for nå er ikke de voksne bare 

til stede i ungdomsromanene som foreldre, men som selvstendige personer med egne lyster, 

ønsker og interesser. På samme måte som ungdom ønsker å løsrive seg og realisere seg selv, 

står ønsket om selvrealisering også sterkt hos mor og far. Relasjonen mellom voksne og 

ungdom i litteraturen handler derfor ofte om foreldres manglende blikk for sine barn, og 

sviket ved at foreldre ikke stiller opp helt uforbeholdent for sine barn, men er mer opptatt av 

seg selv. Ungdomslitteratur som tematiserer foreldrerollen og ungdoms forhold til denne er 

altså like sentralt nå som før, men der den tidligere var ment som mest oppdragende og for at 

ungdom skulle lære av de voksne, problematiserer litteraturen nå mer de voksnes svik. Derfor 

er det kanskje noe oppdragende ved de nye tendensen også, bare at denne gangen er det 

foreldrene som skal oppdras?         

 På samme måte som at samfunnet er sammensatt og består av utallige 

familiesituasjoner, er også litteraturens familier ulike. At det postmoderne samfunnet har lagt 

mange nye problemstillinger på bordet, betyr ikke at alle lever etter den ”postmoderne 

modellen”. Faktisk viser en undersøkelse gjort av Amy L. DeWitt om Parental Portrayals in 

children’s literature (2005), at gamle familiestrukturer med mor hjemme som omsorgsperson 

og far ute som forsørger og kamerat, fortsatt er rådende i barnelitteraturen. Et av spørsmålene 

undersøkelsen skulle finne svar på var nemlig hvor vidt foreldrerollene i litteraturen 
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gjenspeilet det samfunnet forfatteren skrev i. Forskningen viser resultater hentet fra 300 

amerikanske bildebøker skrevet fra 1960 og frem til i dag, der foreldres rolle som venn, 

omsorgsperson, forsørger, oppdrager og autoritetsperson analyseres (DeWitt 2005). DeWitt 

påpeker at fordi det amerikanske samfunnets familier nå er så varierende, både når de gjelder 

kvinners økende deltakelse i arbeidslivet, større balanse i fordelingen av husarbeid, samt 

familiesammensetninger av alle slag, var det en forventning om å finne de samme resultatene 

i litteraturen for barn. Men resultatene av analysen var at morsrollen og farsrollen ikke hadde 

endret seg signifikant fra 1960 og frem til i dag.       

 Dette resultatet støttes også av David A. Anderson og Mykol Hamiltons analyse av 

stereotypiske kjønnsroller i amerikanske bildebøker for barn. Mor er hovedomsorgsperson og 

oftere representert i bildebøkene enn fedrene, som på sin side sjelden er til stede og 

fremstilles mest som forsørgere ute i jobb (Anderson og Hamilton 2005). Likevel bringer de 

hurtige endringene et postmoderne samfunn noe nytt med seg. For side om side med de 

”tradisjonelle” romanene, dukker det opp en litteratur som i mye større grad representerer 

tendensens i dette moderne samfunnet i stadig endring. Gutter er usikre, redde og mer 

nyansert enn før, mor er gjerne forsørger og alene med barna, far er mer til stede i bøkene 

som omsorgsperson, men foreldrerollen generelt har blitt mindre ansvarsfull og mer 

selvopptatt, mens barna må overta rollen som den kompetente i familien. Vi ser også noen av 

disse tendensene i DeWitts forskning. I en tabelloversikt over mors oppførsel overfor sine 

barn over fem tiår, ser vi tydelig at rollen som omsorgsperson, oppdrager og autoritetsperson 

fremkommer sjeldnere og sjeldnere på 90- og 2000-tallet (DeWitt 2005, 70). Ser vi konturene 

av foreldre og barns stadig mer uklare roller i det postmoderne samfunn her?   

 Selv om dette er analyser først og fremst gjort av bildebøker for barn, mener jeg 

resultatene fint lar seg overføre til ungdomslitteraturen ettersom relasjonen voksen og barn er 

vel så sentrale der. Vi har også sett at tendensene innen barnelitteratur og ungdomslitteratur 

beveger seg ganske parallelt. Samtidig er ungdomslitteraturen i større grad i opposisjon til og 

retter kritikk mot foreldregenerasjonen, ettersom ungdom ofte befinner seg i en 

løsrivelsesprosess. At man i større grad møter utradisjonelle familiesammensetninger og 

foreldreroller der enn i barnelitteraturen, er derfor naturlig. Disse nye relasjonene mellom 

foreldre og barn er nettopp de som er interessante for min forskning, og da spesielt de 

sviktende relasjonene. Kan denne litteraturen ses på som en slags reaksjon på de stadig mer 

utydelige grensene mellom voksen og barn? 
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2.2.3 2000-tallet 
Drøyt 20 år etter at den første postmodernistiske barneboken Skriket (1989) ble gitt ut, 

debuterer Endre Lund Eriksen med romanen Pitbull-Terje går amok (2002). Selv om vi 

finner sviktende relasjoner mellom voksne og barn i begge romanene, er det likevel mye som 

skiller dem. Der Skriket ble skrevet i den spede begynnelsen av et postmoderne samfunn, er 

Pitbull-Terje skrevet i en tid der det flytende samfunnet med hurtige skifter, utydelige roller 

og en overflod av inntrykk fra ulike medier står i full blomst.     

 Det er ikke like lett å definere hva som råder innen litteratur for barn og unge i 

samtiden, som tidligere tiår. Likevel ser vi at mange av de samme tendensene fra 80- og 90-

tallet også gjør seg gjeldende i litteraturen på 2000-tallet. Disse har jeg gjort rede for over, 

jeg vil derfor konsentere meg om det som blir enda tydeligere eller er spesielt for 2000-tallets 

barnelittertur. Allerede på 80-tallet ser vi hvordan barnelitteraturen i mye større grad enn før 

blir tatt på alvor som “kunstnerisk utfordring, tekstens litteraritet har kommet mer i fokus” 

(Slettan 2004, 7). Det vil si at barnelitteraturen ikke lenger kun dreier seg om pedagogikk, 

men også estetikk. Fordi litteraturen for unge på sett og vis har gjennomgått en frigjøring fra 

oppdragerfunksjonen, har det nå blitt et ideal for mange å legge perspektivet nært barnets 

eget. De voksnes funksjon som “åpenlys didaktisk veileder – gjennom fortellerstemme 

og/eller talerør i teksten -  er kraftig nedjustert” (Slettan 2004, 8). At fortellerstemmen ligger 

hos barna, og at de voksne ikke lenger har oppgaven som oppdrager og veileder, åpner opp 

får helt nye type barneromaner. Nå skal alle sider ved barn og unges tilværelse skrives om, og 

det kan virke som ingen ting lenger er fremmed eller tabu å skrive om i barnelitteraturen. 

Flere romaner omhandler for eksempel foreldre med alkoholproblemer, foreldre uten grenser 

og rammer for barna, foreldre som er voldelige eller skilte foreldre med nye kjærester, og det 

kan virke som en provokasjon mot det tradisjonelle bildet av den uskyldige barndommen. 

  I antologien Barneboklesninger – Norsk samtidslitteratur for barn og unge, hevder 

Svein Slettan at “Norsk barnelitteratur er full av selvbevisste barn og ungdommer, og barn og 

foreldre står langt nærmere hverandre som samtalepartnere enn tidligere” (Slettan 2004, 9). 

Altså er foreldre i mye større grad til stede i barnelitteraturen, ikke bare som oppdragende 

voksenpersoner, men som selvstendige individer med egne lyster, lengsler, svakheter og feil. 

eller som den svenske litteraturviteren Kristina Hermansson beskriver, skildres barnet som 

mer selvstendig, samtidig som de voksne fremstilles som komplekse “friståande individer 

med problem och svårigheter” (Hermansson, 2014, 22). Det er derfor ikke sjelden man finner 

to implisitte lesere ved at romanen henvender seg til både barn og voksne. 
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 En ny tendens som viser seg i 2000-tallets litteratur er altså at voksenpersoner er mer 

til stede i fortellingen. Ikke som trygge foreldreroller som virker oppdragende og setter 

grenser. Tvert i mot fremstilles ofte foreldrene som barnslige og uten foreldreansvar. I 

Kristina Hermanssons artikkel om “Inkompetente vuxna och kompetente barn – En 

framträdende tematik i 2000-talets skandinaviska bilderbok”, forteller hun innledningsvis at 

voksnes tilkortkommenhet tematiserers både i bøker som henvender seg til voksne og barn. I 

hennes forskning av inkompetente voksne i litteraturen og relasjonen mellom voksne og barn, 

har hun tatt for seg fire nordiske bildebøker skrevet på 2000-tallet. Alle fire bildebøkene 

tematiserer voksenpersoner som på en eller annen måte svikter i realsjonen med sitt barn, et 

tema som er en voksende tendens innen barne- og ungdomslitterturen.    

 I Sinna mann (2003) av Gro Dahle og Svein Nyhus møter vi pappaen som forvandler 

seg til en sint og voldelig mann hver gang han har en dårlig dag. När Åkes mamma glömde 

bort (2005) av Pija Lindenbaum, skildrer en mamma som forvandles til en drage de 

morgenene tiden er knapp og stresset overtar. Stresset småbarnsmor i full jobb vil jeg si er en 

klar tidsmarkør for kvinnen i det postmoderne samfunnet. Felles for begge disse bøkene er at 

de skildrer de voksnes manglende kompetanse og vilje til å ta ansvar og vise omsorg. 

Samtidig retter kanskje også forfatterne en pekerfinger mot det postmoderne samfunnets jag 

etter frihet til å velge og til å skape sin egen idenitet, og forsøker å vise hvordan grensene 

mellom voksneverden og barneverden er i ferd med å viskes ut. Blir det for mye frihet? 

Trenger vi kanskje noen faste rammer slik at ikke friheten går på bekostning av tryggheten? I 

alle fall legges det mer press på hver enkelt familie, for som Denick (2006) påpeker, krever 

det postmoderne samfunnet en trygg og stabil familie, slik at hver enkelt kan skape sin 

identitet uten å miste fotfeste. 

 Den samme tendensen kan vi finne i litteratur for ungdom. Forfattere som Arne 

Svingen, Hilde Hagerup og Endre Lund Eriksen skriver alle fortellinger om barn og unge 

med vanskelige familierelasjoner. Arne Svingen debuterte som forfatter i 1999, og i 2002 gav 

han ut sin første ungdomsroman Karisma. Siden det har han gitt ut en rekke barne- og 

ungdomsbøker der flere av dem har blitt filmatisert eller gjenskapt som tegnefilmer. Felles 

for Svingens forfatterskap er at han skriver særlig målretta for gutter, mye fordi han er 

engasjert i debatten om å få gutter til å lese mer. Romanene hans er ofte lettleste, korte og fylt 

med spenning og humor, og i likhet med Eriksen befinner også han seg innenfor det 

populærlitterære feltet av barnelitteraturen. At barnelitteraturen har tatt en dreining vekk fra 

det kunstneriske og over i de mer handlingsspekkede spenningsromanene, er en klar tendenes 

for samtiden. Målet er å få opp leselysten hos barna, og da mener mange forfattere, inkludert 
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Svingen, at det rent kunstneriske må vike for mer fart og spenning. Men bak spenningen og 

humoren, finner man også mer alvorlige temaer som mobbing, barn som forsvinner og 

voksne som svikter som oppdragere og omsorgspersoner. Disse temaene finnes i flere av 

Svingens romaner, blant annet i Sangen om en brukket nese som kom ut i 2012 og som senere 

også har blitt gitt ut i en rekke andre land. Romanen mottok Kulturdepartementets 

litteraturpris i 2012, og ble også nominert til Brageprisen og Kritikerprisen. I Sangen om en 

brukket nese møter vi Bart, en 13 år gammel gutt som bor sammen med sin alkoholiserte og 

overvektige mor i en liten sosialbolig. Romanen handler om å leve i fattigdom i Norge, om å 

være ensom og om å vokse opp uten far og med en alkoholisert mor. Samtidig handler den 

også om vennskap, om å overvinne en frykt og tørre å være den man ønsker. Svingen bruker, 

på samme måte som Haugen, en engstlig gutt i hovedrollen. På den måten er han med på å 

snu om på de tradisjonelle kjønnsrollene, samtidig som han også gir den dysfunksjonelle 

familien et ansikt.           

 Den samme tendensen finner vi i Hilde Hagerup i sin roman Løvetannsang som kom 

ut i 2002. Hagerup markerte seg raskt som en innflytelsesrik og viktig barnebokforfatter, da 

hun gav ut tre bøker på fem år og ble nominert til sentrale barnebokpriser som 

Kulturdepartementets debutantpris i 1998 og Norsk litteraturkritikerslags pris i 2002. 

Romanene Bølgebiter, Høyest elsket og Løvetannsang som kom ut i henholdsvis 1998, 2000 

og 2002, har alle til felles at de tar for seg nokså tradisjonell ungdomstematikk som 

jentevennskap og mobbing, men med en avansert fortellerform (Birkeland, Risa og Vold 

2005, 423). At det også er fortellinger om identitet og kanskje tap av identitet kommer 

spesielt tydelig fram i Løvetannsang. Her møter vi Gerd, ei rødhåra, tøff jente med en “sur 

tone” (Hagerup, 2002, s. 6). Etter at faren forsvant på sjøen da han og søsteren hadde vært ute 

og fisket, ble familien aldri helt det samme. Storesøster Siv synger seg gjennom dagene i tide 

og utide som en slags flukt fra vonde minner. Moren på sin side jobber hele dagen, er stort 

sett sliten når hun kommer hjem og har lite overskudd til barn og hjem. Løvetannsang 

handler om å miste noen man er glad i, om sorg og savn, men også om selvfølelse og 

utvikling av egen identitet. Gerd føler seg annerledes en alle andre, hun ligner ikke på 

søsteren sin eller moren, og familien deres ligner ikke på noen andres familier. De skiller seg 

fra normalen.            

 Hagerup skaper mye av intensiteten i fortellingen i språket. Teksten har en flytende 

veksling mellom fortid og nåtid, og mellom handling og refleksjon. Det gjør at leseren 

kommer tett på Gerd og ser verden gjennom hennes øyne. I motsetning til romanene der de 

engstelige guttene har hovedrollen, er det ei tøff slåsskjempe av ei jente som har hovedrollen 
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i Hagerups roman. På den måten tar Hagerup del i kjønssrolledebatten ved å vise en mer 

sammensatt jentetype, og som kan, ifølge en avhandling om språk og jenteroller, “stå som en 

representant for postmodernismens fragmenterte identitetssyn” (Risdal 2004, 116). 

 Det vi ser i barne- og ungdomslitteratur skrevet på 2000-tallet og frem til i dag, er en 

videreføring av de sviktende relasjoner mellom barn og voksne som gjorde seg gjeldende på 

80- og 90-tallet. Likevel er tematikken mer alvorstynget i dag. For der foreldrene sviktet 

barna sine ved å enten ikke være til stede eller ved å være for opptatt med å selvrealisere seg, 

er det mer alvorlige situasjoner som hindrer foreldre i å vise tilstrekkelige omsorg for barna. 

De lider enten av alkoholproblemer, er voldelige, psykisk syke eller har sinneproblemer. 

Ungdomsromanen Leo og Mei (2012) av Synne Lea og bildeøkene Akvarium (2014) og 

Blekkspruten (2016) av Gro Dahle og Svein Nyhus, er eksempler på bøker med nettopp 

denne tematikken.  

 

2.3 Postmoderne forfattere med sviktende relasjoner i 

fokus 
 

Endringen i barns oppvekstvilkår som velferdssamfunnet og den brede politiseringen av 

samfunnet fører med seg, viser seg også i litteraturen. På samme måte som barn og ungdom 

blir mer synlige på 70-tallet, blir også barne- og ungdomslitteratuen viet større interesse, like 

så mye i debatter og som i egne studiefelt. “Litteraturen skulle spegle den sosial røynda 

samstundes som forfattarane stilte kritiske spørsmål til og problematiserte den same 

røyndomen” (Birkeland, Risa og Vold 2005, 270). På den måten endret barnelitteraturen seg 

fra å være snill, idylliserende og oppdragende, til å bli mer ideologisk, men også mer 

utfordrende og estetisk. Noen vil hevde at barnelitteraturen er i ferd med å bli voksen. Tre 

forfattere som utmerker seg som en fornyere av barnelitteraturen på hver sin måte, er Tormod 

Haugen, Ragnar Hovland og Endre Lund Eriksen. I det følgende vil jeg gjøre kort rede for 

disse forfatternes liv og virke, samt hvorfor forfatterne er gode representanter for sitt tiår. 

 

2.3.1 Tormod Haugen 

En forfatter som utmerker seg som en fornyer av barnelitteraturen er Tormod Haugen. Han 

ble født 12. mai 1945 i Nybergsund i Trysil, gikk på gymnas i Hamar og studerte ved 
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Universitetet i Oslo, der han ble uteksaminert med en cand. mag.-grad med fagene tysk 

litteratur og språk, kunsthistorie og litteraturvitenskap i fagkretsen. Haugen debuterte i 1973 

med romanen Ikke som i fjor, som skulle bli det første av etter hvert over 20 verk for barn og 

unge. Bøkene hans er blitt oversatt til til sammen 24 ulike språk. Ved siden av å skrive bøker, 

jobbet han også som oversetter av bøker for barn og unge. Han har blant annet oversatt 

bøkene i Narnia-serien av C.S. Lewis, bøkene om den vesle vampyren av Angela Sommer-

Bodenburg og Peter Pan av Matthew Barries. Haugen ble nominert til Nordisk Råds 

litteraturpris i 1984, for boken Dagen som forsvant. Nominasjonen var en stor anerkjennelse 

både av hans forfatterskap og av barne- og ungdomslitteraturen generelt, ettersom han var 

den første barnebokforfatteren som noen gang hadde blitt nominert. Faktisk er Haugen en av 

de norske forfatterne som er blitt belønnet med flest internasjonale priser, blant annet H.C. 

Andersen-prisen, som han mottok i 1990 og som blir kalt «den lille Nobelprisen i litteratur» 

og følgelig henger svært høyt. Han mottok også̊ priser for sitt virke som oversetter. I 2004 ble 

han utnevnt til statsstipendiat. Tormod Haugen døde 18. oktober 2008.   

 Tormod Haugens første utgivelser, der i blant Nattfuglene (1975), Zeppelin (1976) og 

Synnadrøm (1977), har i hovedsak vært realistiske bøker. Men på 80-tallet skjer det en 

endring i forfatterskapet. I Slottet med det hvite som kom ut i 1980 slår Haugen over i en mer 

fantastisk og eventyrlig skrivemåte. Det realistiske er der fortsatt, men grensene mellom det 

realitiske og fantastiske er flytende. Som nevnt regnes Haugen som en fornyer av 

barnelitteraturen. Han tar nemlig et oppgjør med den perfekte kjernefamilien, eller 

“barndommens lykkemodell” (Birkeland, Risa og Vold 2005, 276), som rådet i 

barnelitteraturen etter krigen. På samme måte som det skjer en forskyvning i det som tidligere 

har blitt regnet som kjernefamilien i det norske velferdssamfunnet, finner vi også denne 

forskyvingen i litteraturen. Haugen skriver ikke om det lykkelige barnet som vil ut i verden, 

og lar seg forføre av friheten og spenningen ved å forlate sitt trygge hjem til fordel for et 

eventyr. I stedet møter vi ofte engstelige gutter med familier der lykkemodellen slår sprekker. 

Ifølge Haugen er lykkemodellen “det vellykte, som innpasser seg i den store sammenhengen 

og ikke er til bry” (Birkeland, Risa og Vold 2005, 277). I 1989 gir Haugen ut det som regnes 

som den første norske postmodernistiske barneboken Skriket fra jungelen – en filmroman. 

Med denne romanen åpner han opp for en mer eksperimentell og avansert fortellerform, men 

fortsatt er det den engstelige gutten og de dysfunksjonelle familiene som er i fokus. For 

Skriket fra jungelen mottok han også Kultur- og kirkedepartementets litteraturpris for barne- 

og ungdomslitteratur. Haugens verk har satt dype spor i 1980-tallets barnelitteratur, og vært 

ledestjerne for mange forfattere som har kommet etter ham, der i blant Ragnar Hovland. 
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2.3.2 Ragnar Hovland 
Ragnar Hovland blir ofte nevnt i samme setning som Tormod Haugen. I likhet med Haugen 

skriver også han ofte om gutter som føler seg forlatt og alene i verden, og som ønsker seg ut 

på eventyr og søker etter spenning. De kommer seg sjelden noen vei, likevel havner de ofte 

midt oppi de mest utrolige og nesten uvirkelige situasjoner. Fortellingene befinner seg derfor 

ofte i et grenseland mellom virkelighet og fantasi. Hovland er født og oppvokst i Bergen, og 

er utdannet cand.philol ved Universitetet i Bergen. Han skriver romaner på nynorsk både for 

barn, ungdom og voksne, og har mottatt flere priser for sitt forfatterskap. Ved siden av å 

skrive bøker, driver han også med musikk, noe som kommer til utrykk i tekstene hans. 

 Hovlands første barnebok Det får stå til kom ut i 1980. Siden har det kommet en 

rekke både barne- og ungdomsbøker i ulike sjangre, der noen av dem også har blitt filmatisert 

som blant annet “En sykkel på havsens botn” (1990). Felles for Hovlands barne- og 

ungdomsbøker er at samtlige handler om en reise, om å møte veiskiller i livet, og om å måtte 

ta valg. Ragnar Hovland skriver både for voksne og barn, og hevder selv at det er lite som 

skiller dem fra hverandre. Han skriver verken didaktisk eller misjonerende, og mener at 

overgangen mellom voksen- og barnebøkene er glidende (Birkeland, Risa og Vold  2005, 289 

– 294). Språket er lett gjenkjennelig ved å være relativt knapt og enkelt, tørrvittig og gjerne 

med overdrivelser. Som nevnt skinner ofte Hovlands interesse for musikk og filmer gjennom 

i fortellingene hans, da han ofte referer til artister og sanger. I Ein motorsykkel i natta (1992) 

er flere av jentene er oppkalt etter gamle Elvis-sanger, og scener er hentet fra filmer som 

Rotløs ungdom (1955) (Birkeland, Risa og Vold  2005, 289 – 294). Denne romanen mottok 

han også Brageprisen for, og er sånn sett viktig i barne- og ungdomslitteraturhistorisk 

sammenheng, da den markere noen nye tendenser, blant annet ved å forsøke å viske ut 

grensene mellom barne- og voksenlitteratur, men også ved å utfordre tradisjonelle 

sjangerkonvensjoner.   

 

2.3.3 Endre Lund Eriksen 
Endre Lund Eriksen er født i Bodø i 1977. Han har studert litteraturvitenskap, teaterhistorie 

og historie på universitetet. I tillegg har han gått på forfatterstudiet i Troms. I 2002 ble 

Eriksen forfatter på heltid da han debuterte med romanen Pitbull-Terje går amok, som ble 

tildelt Kirke- og Kulturdepartementets litteraturpremie for beste barne- og ungdomsbok. 

Siden har han gitt ut en rekke både barne- og ungdomsbøker, der i blant serien på fire bøker 

om Alvin Pang og ungdomsromanen Den sommeren pappa ble homo fra 2012. Oppfølgerne 
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til debutromanen Pitbull-Terje og kampen mot barnevernet og Pitbull-Terje blir ond  kom ut 

i henholdsvis 2006 og 2007. Ved siden av forfatterskapet har Eriksen også skrevet manus til 

flere filmer, blant annet Pitbull-Terje og Svein og rotta og UFO-mysteriet. Førstnevnte ble 

tildelt Amandaprisen 2006 for beste barne- og ungdomsfilm og kinosjefenes Sølvklump for 

beste norske film 2006. I 2003 kom romanen Ingen kan stoppe meg no, forfatterens første 

bok for voksne. For denne ble han tildelt Havmannprisen 2003.    

 Felles for Eriksens barne- og ungdomsromaner er at de er humoristiske, 

virkelighetsnære og med en alvorlig undertone. In likhet med Haugen og Hovland, skriver 

også han ofte om barn med vanskelige familiesituasjoner, som i Pitbull-Terje-seriens tilfelle, 

alkoholiserte fedre eller mødre med sosial angst. Eriksen sier selv i et intervju med 

Nordlys.no at man ikke skal undervurdere barn. De forstår mye mer enn det de kanskje klarer 

å uttrykke med språk, og han ønsker å “treffe en nerve” (Hotvedt 2013) samtidig som 

fortellingene også skal være humoristiske og underholdende. Det som regel guttene som er i 

fokus i Eriksens forfatterskap, og da gjerne de noe naive og engstelige. Samtidig er Eriksens 

fortellinger lettleste med både humor og spenning, og faller dermed inn under det man kan 

kalle det populærlitterære feltet innen barnelitteraturen. På den måten skiller Eriksen seg noe 

fra de to foregående forfatterne. Der de er opptatt av å utfordre barne- og ungdomslitteraturen 

i språk og form, er Eriksen mer opptatt av den tematiske utfordringen. Han ønsker å få barna, 

og spesielt guttene, til å lese, og da må man kanskje la det kunstneriske vike. Sånn sett 

representerer Eriksen en viktig tendens innen dagens barne- og ungdomslitteratur, “ei dreiing 

bort frå offentleg fokus på dei “litterære”, komplekse og følsame barne- og ungdomsbøkene” 

(Birkeland, Risa og Vold 2005, 462). 

 

2.4 Tidligere forskning på sviktende relasjoner i barne- 

og ungdomsbøker 
Relasjonen mellom voksen og barn i barnebøker er ikke et nytt forskningsfelt. Spesielt har 

foreldres fremstilling og tilstedeværelse i barnelitteratur vært gjenstand for mye forskning. 

Her finner vi blant annet Amy L. DeWitts doktoravhandling Parental Portrayals in 

Children’s Literature (2005) fra University of North Texas, og David A. Anderson og Mykol 

C. Hamiltons artikkel «Gender Role Stereotyping of Parents in Children’s Picture Books, The 

Invisible Father» (2005). Disse undersøkelsene er basert på fremstillingen av foreldre i 

amerikanske bildebøker utgitt mellom 1900-tallet og 2000. Her i Norge har blant annet Ellen 

M. Barra skrevet en artikkel i Årboka – Litteratur for barn og unge gitt ut i 2004, om «Ung 
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identitetssøking og voksnes tilpasningskrav i fire ungdomsbøker utgitt mellom 1979 og 

1999» (2004). Våren 2018 leverte Tonje Sagstad Imeland en masteroppgave i Fremstillingen 

av foreldrerollen i ni norske bildebøker utgitt mellom 1980 og 2010. Når det gjelder mer 

spesifikt de sviktende relasjoner mellom foreldre og barn, finner man ikke like mye 

forskning, men Kristina Hermansson har forsøkt å belyse hvordan foreldres inkompetanse 

tvinger frem kompetente barn i fire nordiske barnebøker gitt ut på 2000-tallet. I artikkelen 

«Når mor eller far svikter – om tillit og tillitsrelasjoner i to norske ungdomsromaner», 

forsøker Turid Fosby Elsnes å besvare hvordan tillitsrelasjoner mellom hovedperson og 

foreldre kommer til uttrykk i de to norske ungdomsromanene Tidleg på våren (1978) av 

Halldis Moren Vesaas og Bittet (2007) av Hilde Hagerup. Jeg vil gå i dialog med tidligere 

forskning i den grad det kan belyse relevante forhold for mine analyser.  

 Når det gjelder de tre romanene jeg har lagt til grunn i min analyse, er det ulikt hvor 

mye det er forsket på dem, ettersom de er gitt ut med noen års mellomrom. Likevel har jeg 

funnet frem til noen interessante perspektiver på romanene. I det følgende vil jeg gi et lite 

overblikk over tre perspektiver jeg mener er sentrale for mine analyser, Maria Nikolajeva om 

den ambivalente leseren i blant annet Haugens Skriket fra jungelen, Nina Goga om dialog og 

dialektikk i Hovlands Mercedes og Ein motorsykkel i natta, og til slutt Jonas Bakken om 

Pitbull-Terje går amok sitt forsvar av den tradisjonelle rollefordelingen. 

 

2.4.1 Maria Nikolajeva – Children’s, Adult, Human...? 
I artikkelen Children’s, Adult, Human...? forsøker Maria Nikolajeva å dykke dypere ned i tre 

romaners “plot, setting, character, perspective and temporality” (Nikolajeva 2000, 63), i tre 

romaner med et ambivalent publikum. Med det mener hun romaner som vanskelig lar seg 

plassere i enten voksenbokhylla eller barnebokhylla. Romanene hun har tatt utgangspunkt i er 

Skriket fra jungelen av Tormod Haugen, Northern Lights av Philip Pullman og Frøken 

Smillas fornemmelse for sne av Peter Høeg. Felles for disse romanene er at de alle tematiserer 

foreldres svik eller misbruk av barn. En tematikk som man vanligvis ikke finner i barnebøker, 

men som likevel har gjort seg mer gjeldende de siste årene. Nikolajevas hypotese er derfor at 

romanenes publikum ikke lenger bestemmes av temaet alene, men av hvordan temaet blir 

behandlet. For mitt vedkommende blir det interessante aspektet i denne artikkelen hennes 

analyse av Skriket fra jungelen, og da spesielt tolkningen av jungelen. 

 Ved å se på Skriket fra jungelens plot, sjanger, karakterer og perspektiv er det mye 

som taler i mot at dette er en bok for ungdom. Den avviker fra å være en typisk barnebok på 
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mange plan. I romanen finner man blanding av sjanger, overveldende mange karakterer der 

fokaliseringen ligger hos samtlige av dem, flere plot som det ifølge Nikolajeva er vanskelig å 

gjengi og omgivelser som blander virkelighet og fantasi. Dermed kan det se ut til at det er lite 

som skiller samtidsromaner for voksne og barn fra hverandre. Med dette som utgangspunkt 

stiller Nikolajeva seg likevel spørsmålet, “Are we obliged to accept that in contemporary 

literature the boundaries between  children’s and adult fiction are completely obliterated?” 

(Nikolajeva 2000, 73). Hun ønsker derfor å se nærmere på plottet og hvor det fører barna i 

romanen, for å se om man finner barndoms idyll og uskyld som et tegn på at det fortsatt er 

noe som skiller barnelitteratur fra voksenlitteratur. Er det en ting som kjennetegner Haugens 

forfatterskap, så er det hans forsvar av barnet og dets barndom. I Skriket fra jungelen mener 

Nikolajeva at han både undergraver og bevarer myten om en lykkelig barndom (Nikolajeva 

2000, 74). I de første tre delene møter vi ulykkelig og sviktede barn som ikke blir sett av 

foreldrene sine. I del fire derimot, møtes alle barna i jungelen i et evig barndomsparadis. I 

alle fall tilsynelatende. Det er nettopp Nikolajevas perspektiver på jungelens betydning, som 

jeg finner interessant i forbindelse med min oppgave. 

 Jungelen i Skriket fra jungelen er et tilsynelatende paradis for barna. Her er de frie til 

å være seg selv, til være barn og til å leve i harmoni med sin egen barndoms fantasier og 

minner. Nikolajeva stiller likevel spørsmålstegn ved denne idyllen. Et av kriteriene for å 

komme inn jungelen er sannsynligvis barn som har blitt sveket av voksne (Nikolajeva 2000, 

75). Jungelen blir dermed en slags kompensasjon for barnas manglende kjærlighet og omsorg 

fra foreldrene. Også voksne som har opplevd svik får innpass i jungelen. Dermed snakker vi 

ikke lenger om et paradis for barna, snarere en form for regresjon til den bekymringsløse 

barndommen. På et mer symbolsk plan foreslår Nikolajeva at jungelen representerer vår 

underbevissthet. En slags mørk og undertrykt del av vår psyke som gir liv til våre drømmer 

og fantasier. Dette underbygger hun ved å vise til flere sitater fra romanen der jungelen blir 

uttrykt som noe som lever inne i barna (Nikolajeva 2000, 76). Spørsmålet hun stiller seg da, 

er om Haugen forsøker å fortelle oss at vi må “meet our subconscious in order to become 

whole” (Nikolajeva 2000, 76). Problemet med denne tolkningen er at hvis målet er å bli 

fortrolig med underbevisstheten for å kunne utvikle seg, ville det vel også vært naturlig å 

forlate jungelen når dette var oppnådd. Som Nikolajeva påpeker, finnes det ingen tegn til at 

barna skal forlate jungelen. De som først har tatt steget inn i den, har kommet for å bli. 

Konklusjonen til Nikolajeva blir dermed at jungelen er det motsatte av et paradis der barna er 

frie, snarere er jungelen, “preventing people from developing; to enter the jungle is not 
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simply escape, it is regression, a frustrated attempt to return to the sorrowless idyll of 

childhood” (Nikolajeva 2000, 76).          

 En av tolkningene Nikolajeva avviser, er jungelen som et politisk standpunkt. Hun 

hevder at Haugen har skapt en illusjon av at jungelen kan symbolisere for eksempel nasjonal 

forandring, eller verdenspolitikk, i det hele tatt noe større enn å kun omhandle individet. Men 

dette er som nevnt en illusjon. Jungelen representerer individets ønske om å forbli i 

barndommens uskyld for evig. Denne tolkningen er helt i tråd med min egen forståelse av 

jungelens funksjon. Likevel er jeg usikker på om vi trenger å avvise det politiske aspektet 

helt. Hvis det postmoderne samfunnet representerer en økende uklarhet i roller mellom barn 

og voksen, oppløste familier, foreldre som aldri helt vokser opp og der ønsket om 

selvrealisering overskygger foreldreansvaret, vil ikke det da føre til et tap av barndom? Hvis 

barna må overta voksenansvaret der foreldrene glipper, og stadig får voksenproblemer i 

fanget, fører ikke det til kompetente barn som må vokse opp fort?     

 I så fall kan jungelen også stå som et varsel til alle voksne om samfunnsendringene 

som skaper en kløft mellom barn og voksnes forståelse av verden. En kløft som forsterker 

angsten for å bli voksen og forlate barndommens trygge favn. Svaret er nemlig ikke å 

glemme barnet i seg, ei heller å gjemme seg i jungelens evige barndom. Verken for barn eller 

voksen fungerer det nemlig å forbli barn for evig, målet er derfor å ta med seg minnene om 

barndommen inn i voksenverden. Bare på den måten kan man bli hel. Som det står i de gamle 

læreskriftene til Zhahdinene: “Barnet opplever savnet, sorgen, skuffelsen, sviket. Men det er 

likevel de følelsene, de opplevelsene som gjør at vi kan medoppleve andre, ta del i andres 

skjebne, støtte andre, slåss for andre. Uten barnet blir vi hjelpeløse, og vi mister vår 

menneskelige styrke” (Haugen 1989, 119). Vi trenger altså barnet i oss for å fungere.  

 Nikolajeva hevder altså her at Haugen utfordrer ideen om en lykkelige barndom, og at 

Jungelen representerer en tilbaketrekking mer enn en redning for barna. Den er et skjulested 

for alle som er redde for å vokse opp. Et perspektiv som er helt i tråd med min egen tolkning 

av jungelen, og som derfor er interessant å ta med videre i min analyse av Skriket fra 

jungelen – en filmroman. 

 

2.4.2 Nina Goga – Dialog og dialektikk 
I Nina Gogas artikkel «Dialog og dialektikk» fra 1999, tar hun for seg to av Ragnar Hovlands 

ungdomsromaner, Mercedes (1989) og Ein motorsykkel i natta (1992). På bakgrunn av en 

uttalelse fra Jon Fosse i Dagbladet fra 1997, der han hevder at Hovland skriver litteratur som 
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er frigjort fra pedagogiske intensjoner, forsøker Goga å se om Hovlands barne- og 

ungdomslitterære tekster likevel “vil noe” (Goga 1999, 145). Hun mener flere av samtidens 

barne- og ungdomsbokforfattere på sett og vis er didaktiske, men ikke i den tradisjonelle 

formen der de skal belære barn om rett og galt. Hovlands ungdomslitteratur presenterer en 

annen virkelighetsforståelse og Goga har valgt å kalle denne didaktiske tenkningen for 

negativ-didaktisk (Goga 1999, 145). Med det mener hun at kunnskapsformidlingen ligger i 

litteraturen selv og språket. Videre bruker hun dialogene i Mercedes og Ein motorsykkel i 

natta som utgangspunkt for sin analyse av Hovlands negativ-didaktiske estetikk. Goga mener 

blant annet at Hovland “opponerer mot den trefasede modellen som illustrerer den ideale  

dannelsesprosessen i langt de fleste barnelitterære tekster” (Goga 1999, 150).   

 I Ein motorsykkel i natta mangler hovedpersonen et trygt og harmonisk hjem som han 

snart vil opponere mot og rømme fra, for å så vende tilbake med nye erfaringer og som en 

mer moden utgave av seg selv. Jeg-personen bor sammen med en forfylla onkel og 

hjemstedet mangler voksne autoritetspersoner generelt å opponere mot. Som Goga påpeker 

kan det opprøret som er til stede i teksten heller være et opprør mot manglende motstandere. 

Der guttene i de tradisjonelle guttebøkene rømte hjemmefra for å kjempe mot både farlig 

natur og høye fjell, prøver jeg-personen i Ein motorsykkel i natta å unngå de fleste farer. 

 Goga påpeker at Hovland bryter med de tradisjonelle guttebøkene på flere områder. 

Blant annet betydde det å få hjelpe til eller å overta fedrenes bedrifter en overgang fra barn til 

voksen. I Hovlands fortellinger vegrer guttene seg for å ta på seg voksenoppgaver og føler 

seg ofte for unge til å tre inn i voksenverden. Veiene man kan ta er mange og tar aldri helt 

slutt i hans romaner, på den måten gir han ingen oppskrift på hva som er rett å gjøre. 

Hovedpersonen vender ikke hjem som en ny og harmonisk person. Goga hevder derfor at 

som eksempel krever “Hovlands tekster at de ikke skal etterliknes, men i stedet, gjennom 

kritisk dialog med eksempelteksten øve opp evnen til å se det som er annerledes, og ut fra det 

som er annerledes, starte reisen langs veiene der alt er mulig og ingen ting ennå er bestemt” 

(Goga 1999, 153). Hovland forsøker altså ikke å belære barn og unge hvordan de skal leve og 

oppføre seg, snarere tvert i mot forsøker han heller å vise at livet er uforutsigbart og ingen 

sitter på fasiten for hva som er rett eller galt. 

 Til min analyse tilfører Goga derfor noen interessante perspektiver på forholdet 

mellom barn og voksen i Hovlands tekster, og ikke minst de ukjente veiene som aldri leder 

mot et svar og som ofte slutter før det store eventyret begynner. Her ser jeg også en klar 

sammenheng mellom det postmoderne samfunnets foranderlige og lite forutsigbare framtid, 
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samt de utydelige overgangene mellom barn og voksen, noe jeg vil behandle grundigere i 

kapitlet om 1990-tallet. 

 

2.4.3 Jonas Bakken – Kunsten å gå amok 
I artikkelen Kunsten å gå amok fra 2004 problematiserer Jonas Bakken de oppløste rollene i 

et postmoderne samfunn med utgangspunkt i Eriksens Pitbull-Terje går amok. For å forsøke 

å forstå og beskrive hvordan Eriksen kritisere det postmoderne samfunn, bruker Bakken en 

modell utformet av den danske litteraturforskeren Aage Henriksen. Henriksen deler 

fortellinger opp i en etablert orden der miljøet er konstant og livsbetingelsene er kjente. 

Deretter brytes denne konstante ordenen av en begivenhet, noe som er fremmed og som 

rokker ved det etablerte og som gjerne skaper kaos. Fortellingen avsluttes som regel med ett 

av tre mulige utfall, enten ved at det fremmed drives ut og den etablerte orden gjenopprettes, 

ved at begivenheten tvinger fram en ny orden, eller at begivenheten assimileres av miljøet 

(Bakken 2004, s. 194).          

 Når Bakken overfører denne modellen til Pitbull-Terje, er den etablerte orden 12 år 

gamle Jims liv med en angstfylt mor og venner som kun utnytter ham fordi han kan kjøpe øl 

og røyk til dem. Bakken hevder at selv om Jim tvinges inn i roller han egentlig ikke vil ha, 

nemlig som voksenperson for moren, og tøff ungdom blant Kurt og Roger, er det likevel en 

livsform han kjenner spillereglene til. Terje er begivenheten som dukker opp som ny elev i 

klassen, og bryter med alle kodene i det etablerte slik Jim tolker det. Han underkaster seg 

ikke klassens konge Kurt, han bryter seg inn i Jims bunkers, og han kommer på besøk til 

moren helt uten forvarsel. Det mest overraskende er at moren til Jim ser ut til å like ham. 

Terje er den begivenheten Jim trenger for å “vekke” seg selv og moren, og tvinge frem en 

nye orden der Jim er barn og moren er den voksne.       

 Ifølge Bakken er formålet med karakteren Terje at han skal være en reddende engel 

for Jim, som alltid er der når Jim er i knipe. Begivenheten Terje blir dermed et positivt 

alternativ fordi han representerer en alternativ verdensorden, “der barn får leve ut sin 

naturlige identitet som barn” (Bakken 2004, 200). Sammen leker de med Playmo og forsøker 

å overvinne Kurt og Roger, og ikke minst få en pause fra Jims angstfylte mor. Sammen 

kjemper de for “en ny og annerledes orden” (Bakken 2004, 202). 

 Ifølge Bakkens analyse avsluttes romanen med et fullstendig sammenbrudd av den 

etablerte orden, og behovet for en ny orden melder seg. Men denne gangen er det på 

begivenhetens premisser. Det vil si at rollespillet i det postmoderne samfunnet er borte, og 
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Jim kan for første gang være kun et barn. Endelig oppfører moren seg som en mor, jula skal 

feires likevel og Jim er for første gang tilfreds med livet. Her hevder altså Bakken at Eriksen 

retter en tydelig kritikk mot det postmoderne samfunnets hyllest til friheten, og viser klare 

ønsker om et samfunn der barn er barn og voksne er voksne. 

 Muligens er Bakkens definisjon av det postmoderne samfunn noe generaliserende når 

han sier at kjernefamilien ikke lenger er en stabil enhet, og at “de tidligere så faste grensene 

mellom kjønnene og generasjonsene viskes ut” (Bakken 2004, 193), samt at barn ikke lenger 

kan regne med beskyttelse og støtte fra de voksne. Men som jeg har vært inne på tidligere i 

kapitlet, er det det relativt stor enighet om at dette er en tendens man kan se mer og mer av i 

et postmoderne samfunn. Spesielt relevant for min analyse er spenningen mellom frihet og 

utrygghet. For som Bakken påpeker var dette et tema som ble behandlet i en rekke barne- og 

ungdomsbøker på 80- og tidlige 90- tallet. Men på 2000-tallet, hvor nettopp Pitbull-Terje ble 

skrevet, er det ikke den postmoderne friheten som tematiseres, men det motsatte, nemlig et 

forsvar for “den tradisjonelle rollefordelingen mellom barn, ungdom og voksne” (Bakken, 

194). Har Eriksen med Pitbull-Terje skrevet, som Bakken konkluderer med i sin analyse, et 

slags reaksjonært forsvar for en eldre samfunnsnorm? En protest mot det stadig mer 

utflytende samfunnet der jakten etter å finne sin identitet blir altoppslukende? 

 Nikolajeva, Goga og Bakken legger aller frem interessante perspektiver når det 

gjelder relasjonen voksen og barn, men også hvordan det postmoderne samfunnet setter sine 

spor i barne- og ungdomslitteraturen. I følgende kapitler skal jeg går gjennom de tre 

romanene i hver sine analysekapitler. Her vil jeg også gå i dialog med den nevne forskningen. 
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3  Skriket fra jungelen – en filmroman 
I dette kapittelet vil jeg ta for meg ungdomsromanen Skriket fra jungelen – en filmroman fra 

1989, skrevet av Tormod Haugen. I analysen vil jeg først gi et handlingsreferat og peke på 

noen tematiske perspektiver, før jeg undersøker relasjonen, særlig de sviktende, mellom 

voksen og barn, samt hvordan disse relasjonene påvirker barna. Jeg vil også undersøke om, 

og i tilfelle på hvilken måte, disse relasjonene kan ses på som et resultat av en postmoderne 

samfunnsutvikling. Til slutt vil jeg gi en kort oppsummering, hvor jeg vil trekke frem de 

viktigste funnene for analysen. 

 

3.1 Handling og tematiske perspektiver 
Den økte bevisstheten rundt språk, og ønsket om å gjøre opprør mot de estetiske 

konvensjonene som Gundersen mener postmodernismen førte med seg, nådde etterhvert også 

barnelitteraturen. En forfatter som var først ute med å kaste seg på den postmodernistiske 

bølgen, var Tormod Haugen. Hans romanen Skriket fra jungelen regnes som den første 

norske postmodernistiske barnebok. Her leker Haugen seg med sjangerkonvensjoner og 

blander realisme og fantasi (Birkeland, Risa og Vold 2005, 280).     

 Romanen er på 388 sider, som er delt inn i fire deler og de fire delene er igjen delt inn 

mange små underkapitler. I løpet av disse fire delene utspiller det seg en rekke fortellinger og 

sjangere for å beskrive karakterene. Alt fra detektivromaner til fantastiske fortellinger og 

science fiction er benyttet. På samme måte som Haugen benytter seg av ulike sjangere, 

benytter han seg også av ulike fortellerstemmer. Hver sjanger har altså sin måte å fortelle på, 

og å se virkeligheten på. Det er ingen tydelig forteller som binder alle historiene sammen, noe 

som understreker at det ikke finnes kun én måte å se verden og virkeligheten på (Birkeland, 

Risa og Vold 2005, 280). Samtidig gjør alle disse skiftene mellom sjangere og 

fortellerstemmer Skriket fra jungelen til en svært avansert roman for en ung leser, og beveger 

seg kanskje mer mot en voksen leser.        

 Et typisk postmodernistisk trekk i litteraturen er nettopp å krysse grenser, samt blande 

sjangere og fortellermåter. Haugen benytter seg også av filmtekniske grep for å drive 

fortellingen fremover. I innledningen presenteres man for persongalleriet i en form som 

minner som rulletekst, og en regissørlik forteller følger leseren gjennom hele romanen (Lund 

2005, 13). Til tross for det enorme persongalleriet, blir hver enkelt karakter behandlet i korte 

kapitler av en allvitende forteller, eller regissør. Haugen har altså benyttet seg av 
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nullfokalisering. Det vil si at fortelleren ikke har noen begrensninger når det gjelder å fortelle 

om de mange personenes tanker og følelser, fortelleren vet det meste om de fleste. Det kan 

gjøre det vanskelig for leseren å oppfatte hvem som er hovedpersonen i fortellingen. Alle 

disse grenseoverskridende elementene gjør Skriket fra jungelen  til en sterk represantant for 

den postmoderne skrivemåten. 

 Handlingen i Skriket fra jungelen utspiller seg hovedsakelig i Oslo. Den amerikanske 

barnepsykologen Devlin Helstar, et navn som lett lar seg forveksle med det engelske ordet 

devil, har kommet til byen for å gjøre et farlig eksperiment med alle byens ulykkelige barn. 

Planen er å lokke dem til seg og tappe dem for fantasi og drømmer. På den måten trenger de 

aldri igjen å være triste, når de ikke lenger har noen minner å være triste over. Ved hjelp av 

barnas fantasier og drømmer, vil han konstruere en maskin som skal gi ham kontroll over alle 

menneskers tanker. Miki, som kan forstås som fortellingens hovedperson og protagonist, 

finner Helstars fanger og setter dem fri. Sammen begynner de sin reise inn i den enorme 

jungelen som har begynt å vokse frem og nærmest ta over Oslos gater, fra Tøyenparken og 

videre utover hele Østlandet. Jungelen har vært til stede gjennom hele fortellingen, men da 

som en slags etterlengtet drøm eller fantasi i barnas underbevissthet. Mot slutten av 

fortellingen fungerer jungelen som et tilfluktssted for alle barn og også noen voksne, som 

lever med smerter og minner fra barndommen. Delvin Helstar flyktet fra landet etter å ha blitt 

avslørt, men, som i en god spenningsroman eller film, avsluttes boka med at skurken dukker 

opp igjen. Denne gangen befinner han seg i Australia, klar for å lure til seg nye barn med 

triste minner og fantasier. 

 Det er ikke bare i fortellerteknikken at Skriket fra jungelen kan anses å være en 

postmodernistisk bok. Tematisk ser vi at det postmoderne samfunnet og alt det måtte før med 

seg av flytende grenser og hurtige skifter, har satt sine spor. Og det er nettopp denne  

Romanen kan nemlig leses som en gjenspeiling av den dysfunksjonelle familien som 

dominerer mye av den postmoderne litteraturen. Et hovedtema i romanen er ensomhet, 

utrygghet og oppløsning av menneskelig identitet. Som nevnt møter vi i romanen en rekke 

barn som lever i dysfunksjonelle familier, med voksenpersoner som skjenker barna sine liten 

eller ingen oppmerksomhet. Barna blir overlatt til seg selv, og søken etter noe annet – en 

trygghet og frihet, noe de kan kalle hjem, står sentralt. Jungelen, som springer ut av fantasien 

til ungene og åpenbarer seg først ved Botanisk hage før den strekker seg videre mot Oslo 

sentrum, kan forstås som en slags flukt fra barnas virkelighet. I denne jungelen har få voksne 

innpass. Her er det først og fremst de forsømte barna som har tilgang. Ved siden av å 
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tematisere sviktende familierelasjoner og utrygge barn, aner man også en skepsis for et 

samfunn i stadig endring.  

 

3.2 De sviktende foreldre 
“In many contemporary children’s novels, parents are a problem, they fail to understand the 

child’s needs, that is, they are emotionally absent”, hevder Nikolajeva (2005, 76). I Skriket 

fra jungelen1 møter vi voksenpersoner som på en eller annen måte svikter barna. De er enten, 

som Nikolajeva påpeker i sitatet over, ikke til stede i barnets liv – det være seg fysisk eller 

psykisk –  eller så overbeskytter de barna ved å stenge dem inne eller kontrollere alt de gjør. 

Ettersom Haugen presenterer et enormt persongalleri (15–17)2, har jeg i min analyse valgt å 

fokusere på voksenpersoner med sentrale roller i fortellingen. Devlin Helstar, Anja Sørensen, 

Wilfred Sørensen, herr Gress og herr og fru Høyli er alle sammen mødre eller fedre som er 

emosjonelt fraværende (Nikolajeva 2005, 76) i deres barns liv. Skal vi legge DeWitts (2005) 

kategorier til grunn, er dette foreldre som hverken kan kategoriseres som omsorgspersoner, 

oppdragere eller autoritetspersoner, hvilket betyr at de mer eller mindre opptrer sviktende i 

relasjonen til deres barn. 

 Som nevnt benytter Haugen seg av nullfokalisering, altså en allvitende forteller, som 

ligger tett opp til hver enkelt karakter. Leseren får derfor innblikk i tankene og følelsene til 

både voksne og barn. Den første voksenpersonen vi møter i Skriket er Wilfred Sørensen. Han 

omtales som den svikefulle og angrende faren til Miki (15). Romanen innledes med at moren 

til Wilfred ligger for døden, og Wilfred befinner seg på loftet med sønnen sin. Her finner 

Miki farens gamle bok Tarzans sønn,og allerede her introduseres den forlokkende jungelen. 

Wilfred og Miki leser boken sammen, og gjennom denne fortellingen søker Wilfred en slags 

tilflukt fra sorgen og det vonde. Samtidig føler han seg “som en bedrager. Det var ikke for 

Miki han først og fremst hadde lest, men for seg selv” (161).    

 Etter denne episoden ser ikke Miki faren sin igjen før de gjenforenes i jungelen flere 

år senere. Vi som leser møter derimot Wilfred igjen med et nytt liv og ny familie, men 

fremdeles som en sorgtung og angrende mann, som ennå ikke greier å “møte all den sorgen 

og fortvilelsen” (61) som har ført til at han forlot familien sin. Wilfred kan på mange måter 

minne om et barn med en sterk tilknytning til sin mor. Når mora dør, takler han ikke sorgen, 

men fortrenger den isteden, og går til det drastiske skritt å rømme fra familien. Han klarer 
																																																								
1 Jeg vil heretter refere til boka som Skriket 
 
2 Jeg vil i det følgende referere til sidetall i Skriket fra jungelen uten forfatternavn og årstall ved sitater. 
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ikke lenger å være den trygge voksenpersonen Miki trenger. Men kanskje er det nettopp fordi 

Wilfred Sørensen er som et barn som ikke klarer å slippe minnene om en bekymringsløs 

barndom, at han får innpass i jungelen som en av få voksne. Allerede i 1989 møter vi altså en 

voksen som ikke klarer å være en kompetent voksen, men i Haugens roman fremstilles 

barnligheten til Mikis far som et forsonende element, og som den faktoren som gjør at han 

aksepteres inn i det fantastiske elementet av romanen som jungelen representerer. De andre 

voksne sitter fast i hverdagens realisme, og er atskilt fra barna sine på grunn av den.  

 Anja Sørensen, mora til Miki, er “engasjert og hemmelighetsfull” (15), og 

tilsynelatende en god mor. Som alenemor og forsørger under et konstant tidspress 

representerer Anja Sørensen den typiske postmoderne kvinnen – en kvinne som er fanget i en 

evig tidsklemme, og må sjonglere mellom rollene som omsorgsperson og yrkesaktiv kvinne –  

uten ekstra hjelp eller flere timer i døgnet (jf. Hochschild 1999, 182). Når Anja ender opp 

med å forsømme Miki, er det paradoksalt nok fordi hun opplever det som presserende at hun 

bruker all sin tid på det enorme og enormt viktige prosjektet “KVIFOBA” – “Kvinner For 

Barn” – som jobber for å hindre et internasjonalt komplott som utgjør en stor fare for mange 

barn. Paradoksalt er det også at mens hun tydelig ser at barn generelt er i fare, så er hun helt 

blind for at hennes egen sønn kan være et potensielt offer for det komplottet hun forsøker å 

avverge, og for at det er hennes fravær som gjør ham til offer. Vi møter en mor som gang på 

gang kommer sent hjem, og som kvier seg for å se sin sønn i øynene – kanskje fordi det 

innebærer at hemmeligheten blir vanskeligere å holde på, eller fordi Mikis blikk minner 

henne om hvor fraværende hun er som mor, “Det hun så, var en gutt som hun egentlig ikke 

hadde sett ordentlig på så lenge. Han hadde forandret seg uten at hun hadde merket det” 

(191).             

 Der Anja Sørensen forsømmer barnet sitt og gir ham for mye frihet, gjør Devlin 

Helstar det motsatte. Den onde barnepsykologen og fortellingens antagonist, Helstar, er også 

pappa. Han vil beskytte datteren, Angel Helstar, mot verden og stenger henne derfor inne. 

Hun er fanget i hjemmet og som føles som et fengsel for henne, “foran ruta var det gitter. 

Gitter! Angel satte seg opp med et gisp. Gitter betydde fengsel” (41). Hver gang datteren 

stiller for mange spørsmål eller virker engstelig, gir Helstar henne en sprøyte med 

beroligende midler. På samme måte som Devlin Helstar vil ha full kontroll over sin datter, vil 

han også kontrollere hele verden, og det er nettopp dette hans hemmelige “våpen” (180) skal 

sikre. Ved å forske på barns sorg, fantasier og minner forsøker han å skape et redskap som 

fjerner all sorg i verden.  
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 Hvordan sorg kan påvirke et menneske ser vi i skildringen av Herr Gress, faren til 

Albin Gress. Herr Gress lider av ekstrem depresjon som en følge av at moren til Albin forlot 

ham, og blir beskrevet som en “hjelpeløs far” (14). Herr Gress har ingen sentral rolle i 

fortellingen, men har mye å si for personligheten og den mentale utviklingen til Albin, som, 

“i grunnen hadde […] vært far for faren sin hele sitt tolvårige liv” (29). Som Anja Sørensen, 

forsømmer også Herr Gress barnet sitt. Ikke ved å være for opptatt med egne prosjekter, men 

ved å være totalt handlingslammet og tynget av sorg. Han er en svak, deprimert, redd og 

ensom mann, som ikke på noen som helst måte evner å ta vare på sin sønn. Herr Gress har 

nok med seg selv og sin egen sorg. 

 Til slutt har vi foreldrene til Veronica Høyli, Herr og Fru Høyli, som sjelden er 

hjemme og gjerne forlater deres datter alene med barnepiken, mens de selv går på 

operakonserter og deltar i sjakkmesterskap. I likhet med Anja Sørensen er også herr og fru 

Høyli mer opptatt av å realisere seg selv og sine drømmer, fremfor å lære sin datter å kjenne. 

 Vi møter altså en rekke foreldre i Skriket som svikter barna sine på en eller flere måter, 

enten ved at de overser dem eller kontrollerer alt de gjør, tenker, føler og mener. 

Balansegangen mellom å gi frihet, men også samtidig trygghet ser ut til å svikte hos samtlige 

foreldre.  Roberta Seelinger Trites hevder at man ikke skal dømme foreldrene i barnebøker 

kun ut i fra et mimetisk synspunkt, det er nemlig en del av barns oppvekst å gjøre opprør mot 

foreldrene sine (Trites 1998, 83). I barne- og ungdomslitteraturen vil derfor foreldres 

inkompetente oppførsel være en avgjørende for oppbyggingen av plotet og barnekarakterenes 

mulighet til utvikling. I dette tilfellet tror jeg likevel det er nettopp det vi skal gjøre. I Skriket 

er barna såpass overlatt til seg selv at det ikke finnes noen foreldre å gjøre opprør mot. Enten 

om de gir for mye frihet, eller om de overbeskytter ved å stenge barna inne, er det ingen av 

dem som faktisk gir det barn trenger for å føle seg trygge nok til å utvikle seg. Ingen av 

foreldrene viser omsorg og kjærlighet ved å faktisk se barna sine. Derfor blir Haugens Skriket 

en ungdomsroman der det faktisk skal kritiseres fra et mimetisk ståsted.   

 Som nevnt tidligere er en tendes innen barne- og ungdomslitteratur på 80- og 90-tallet 

at foreldrene er mer og mer representert, men som svært fraværende mentalt. Barna mangler 

en tydelige voksen som står bak dem og støtter, og i mange tilfeller er det barna som føler seg 

tvunget til å ta på seg voksenrollen. Ved å problematisere foreldrerollen i barnelitteratur, 

rettes det samtidig en kritikk mot foreldregenerasjonen, og deres manglende evne til ta vare 

på barna sine. Postmoderne romaner er ofte like mye fortellinger om samfunnet og en kritikk 

av den, som det er fortellinger om forholdet mellom barn og deres foreldre.  
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 Nikolajeva hevder at foreldre sjelden spiller en viktig rolle i barns liv i litteraturen, og 

hvis de gjør det, har de gjerne en negativ funksjon, 

While in reality parents or guardians are the most important figures in a child’s life, in fiction, 
parents seldom play any significant role in the child character’s development. If they do, they 
have a negative role, denying the child physical and spiritual freedom and thus preventing 
independence and growth. The use of a parent substitute may make the liberation process less 
offensive […]  (Nikolajeva 2004, 75). 

 I Skriket er det foreldrenes manglende ansvar og omsorg for barna, som hindrer dem i å 

uvikle seg. Der foreldrene tidligere kun skulle fungere som noen barna kunne opponere mot, 

er de nå til stede som et symbol på samfunnets endring i oppvekstvilkår. I et postmoderne 

samfunn der endringer skjer raskt, og der ønsket om frihet til å realisere seg selv står like 

høyt både hos foreldre og barn, er det lett at rollene blandes og barna må lide. Foreldrenes 

manglende blikk for barna hindrer dem i å utivkle seg. De sliter med å komme seg videre og 

med å bli voksne, for de har ingen voksenpersoner å se opp til, som kan være rollemodeller 

og som kan lede dem i riktig retning. I et samfunn der friheten til å velge egen retning selv 

står sterkt, kan man også føle seg fanget. For hva om man ikke stoler på seg selv og valgene 

man tar, og heller ikke har noen kompetente voksne til å hjelp seg? Da blir redselen for å 

krysse over i voksenverdenen stor, og en regresjon i et slags evig Neverland fremstår som 

mer fristende. Det er nettopp dette ønsket om å bli sett av foreldrene, og minnene om en 

fjern, men trygg barndom som de ikke klarer å gi slipp på, som bringer barna i Skriket 

sammen. Alle lider de av å ha foreldre som er mentalt fraværende.  

 

3.3 De forsømte og glemte barna 
Det kompetente barnet er ikke et nytt fenomoen innen barnelitteraturen, men har vært en 

fellesnevner innen mye av barnelitteraturen utgitt mellom 1850 og 1950 (Ommundsen 2016, 

158). Karakteristisk for det kompetente barnet i denne perioden, er at det skiller seg fra det 

bildet vi vanligvis har av barn som uerfarne, uskyldige og sårbare individer som må 

beskyttes. De kompetente barna i litteraturen er det motsatte av dette. De er selvstendige, 

ansvarlige, robuste, i ett med naturen og med evner til å klare seg selv, uten noe innblanding 

fra voksne. På sett og vis representerer barna den nasjonale ideniteten Norge hadde behov for 

bygge etter løsrivelsen fra Danmark (Ommundsen 2016, 158).  I takt med at barnelitteraturen 

har dreid seg mer og mer mot å skildre den sosiale virkeligheten, har betydningen bak 

begrepet “det kompetente barnet” også endret seg, og et nytt begrep kommet til, “de 
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inkompetente voksne”. Barna blir i større grad sett i sammenheng med de voksne, og fordi de 

voksne på en eller annen måte svikter i sin rolle som omsorgspersoner, er barna tvunget til å 

være de kompetente. Enten ved å ta på seg oppgavene til de voksne, eller rett og slett må 

klare seg alene. Skriket er intet unntak.  

 Nodelman har merket seg hvordan svært mange av skikkelsene i barne- og 

ungdomsbøker er foreldreløse. Enten for en liten periode eller gjenom hele fortellingen. 

Barna i Skriket er kanskje ikke foreldreløse, men grunnet mangelen på trygghet og omsorg fra 

voksenpersonene, kunne de like så godt vært det. Videre hevder Nodelman at ”alle de 

foreldreløse i barnelitteraturen synes å kunne knyttes til voksnes problemer ved barns 

selvstendighet og trygghet” (Nodelman 1997, 27). Barna står fritt til å legge ut på eventyr 

uten noen voksne som hindrer dem, samtidig er de helt uten beskyttelse, støtte og kjærlighet. 

Barna i Skriket legger ut på hver sine eventyr helt ubeskyttet, og blir dermed tvunget til å 

opptre selvstendige og kompetente.        

  Mikael Sørensen, for det meste omtalt som Miki, er det første barnet vi møter i 

Skriket, og kan også anses å være fortellingens hovedperson (14). Det er Miki som møter alle 

de forsømte barna i drømmene sine. Det er han som hører deres jungelskrik, og det er han 

som til slutt skal komme til å lede dem inn i jungelen som vokser fram i Oslo. Innledningsvis 

omtales Miki som Mikael, og befinner seg i farens trygge armkrok, intetanende om hva som 

venter ham. Når farmoren dør og faren reiser fra dem, blir Mikael brått revet ut av sin naive 

virkelighetsforståelse og inn i en ubeskyttet og ensom verden. Han endrer navn til Miki og 

forstår “at det store eventyret ventet, at ingenting kom til å bli som før” (10).  

I motsetning til Mikael er Miki ensom og svært urolig for mora som er borte hele 

dagen og kommer hjem midt på natta. Når mora kommer hjem, spør han om hun vet “hvor 

mange klokka er? Her går jeg og er engstelig for at noe skal ha hendt deg. Har du ikke hørt 

om telefonen? Det er den greia som står på bordet rett under nesa di! Ordene fosset rasende ut 

av ham, og moren sto lita og litt sammenkrøpet foran ham” (Haugen 1989, 32).	Miki blir 

altså tvunget til å ta voksenrollen og bekymringsrollen, men har aller mest et stort savn etter å 

bli sett og hørt. Vokseninstansen er i ferd med forsvinne, noe som fører til uro hos barna (jf. 

Romøren 1997). For når de voksne enten fremstilles som håpløse, narsissistiske, eller rett og 

slett sviktende i relasjonen til sine barn, er det ofte de som tvinges til å ta på seg en 

voksenrolle de ikke er klare for, eller har forutsetninger for å ta. Etter Mikis konfrontasjon 

med sin mor, håper han på en slags reaksjon eller et tegn til omsorg, noe han ikke får, “Så 

gikk han inn på rommet og smalt igjen døra bak seg. Hun kom ikke etter og banket på. Han 

var lettet for det, men han savnet det også” (34).  
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I flere andre tilfeller opptrer Miki som den ansvarlige og bekymrede voksne, og 

moren som den litt naive, hemmelighetsfulle tenåringen. Miki lager ofte middag, leser avisen 

og vil godkjenne om moren får dra ut på kvelden eller ikke. Når Trites antyder at en typisk 

funksjon hos foreldre i barnelitteraturen er at de hindrer barna i å oppnå utvikling og 

uavhengighet (Trites 1998), hadde hun kanskje heller dominerende, moraliserende og 

invaderende foreldre i tankene, heller enn fraværende foreldre som Anja og Wilfred. Haugen 

får imidlertid fram at når barn har foreldre som ikke tar del i livene deres, er resultatet 

paradoksalt nok at det ikke blir lettere for barna å oppnå uavhengighet og utvikling. Men det 

er nettopp denne indre utviklingen og uavhengigheten Miki ved første øyekast ønsker seg, og 

han trekkes derfor mer og mer mot jungelen. Likevel er det mye som tyder på at jungelen 

ikke kun fungerer som et sted barna kan være frie og uavhengige, men mer som et 

tilflutkststed fra verden og fra å bli voksen. 

  Der Miki er fanget i voksenrollen og i en overfladisk relasjon til sine foreldre, er 

Angel Helstar fysisk sperret inne, og spør seg selv om hun er “fange eller fri?” (14). Angel er 

datter av mannen som av “KVIFOBA” omtales som den gale barnepsykologen, og er offer 

for ekstrem overbeskyttelse fra sin far. Farens ønske om å beskytte Angel, og forøvrig alle 

andre barn, mot alt som er vondt i verden, ender paradoksalt nok i at han begår grove 

overgrep mot konkrete barn, inkludert sin egen datter. Ikke bare blir Angel sperret inne et hus 

med gitter foran vinduene – hun får attpåtil beroligende sprøyter hver gang hun stiller for 

mange spørsmål. Fordi Devlin Helstar holder mye skjult for Angel, bidrar det til å forsterke 

følelsen Angel har av å være fanget og overvåket.  

Barne- og ungdomsforskeren Mary Jane Kehily hevder at voksnes usikkerhet i den 

postmoderne tid, fører til en romantisering av barndommen, noe som igjen medfører en 

overbeskyttelse av barnet. Slik overbeskyttelse og kontroll overfører de voksnes usikkerhet 

på barnet (Kehily 2010, 184). Forholdet mellom Angel og Devlin Helstar er en tydelig 

markør for denne postmoderne dynamikken. Samtidig som Angels far nærmest kveler henne 

med all sin beskyttelse, er han sjelden tilstede for henne emosjonelt:  

 

Angel lyttet uten å forstå hva de snakket om. På en måte lød det forferdelig mystisk og 
farlig. På en annen måte virket det trygt, og det var godt å høre at faren var bekymret for 
henne. Det var ikke alltid så lett å skjønne at han brydde seg om henne når han var som 
mest opptatt av arbeidet sitt (145).  
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I likhet med Mikis mor, er også Devlin Helstar for opptatt med å realisere eget prosjekt til å 

bli kjent med barnet sitt. At Angel opplever en samtale hun overhører som betryggende, på 

tross av at hun karakteriserer den som “mystisk og farlig”, vitner om hvilken lengsel hun 

føler etter å bli sett av sin far. Etterhvert innser hun at han som hele livet har styrt alt, er en 

fremmed, og at hun har blitt en fremmed for seg selv, fordi hun har latt seg styre av ham, 

“Om jeg nå ikke vet hva jeg egentlig vil, fordi far alltid har villet for meg, tenkte hun. Om 

tankene mine ikke er mine. Om ordene mine er hans. [...] Far er en fremmed, tenkte hun. Den 

faren jeg har kjent helt til i går, fins ikke lenger” (202).     

 Angel og Miki søker begge frihet til å utvikle seg, og møtes ofte i drømme, med en 

felles lengsel til jungelen. Men der Miki og Angel søker seg vekk fra foreldre og ut i det frie, 

kan det virke som Mikis venn, Albin Gress, vil bli værende der han er til tross for farens 

sviktende relasjon til sin sønn. Fordi faren verken er i stand til å ta vare på seg selv eller 

sønnen, må Albin være den voksne og kompetente. Det er vondt for Albin å se faren så 

deprimert, og han bærer derfor konstant på en tung sorg og uro, “Albin ble trist når det var 

slik. Han var redd faren ikke skulle komme tilbake fra de hemmelige stedene i tankene sine” 

(29). Herr Gress “minnet om en gammel mann. Håret var grått, ansiktet rynket, og han gikk 

framlut som om han ikke orket å møte det som ventet. Egentlig var han ikke mer enn i slutten 

av trettiårene” (29). Albin jobber konstant med å blidgjøre og sørge for faren på alle områder. 

Han lager mat, vasker, rydder og handler. Innimellom tar han seg også ekstrajobber for å få 

endene til å møtes. Farens inkompetanse som forsørger og voksenperson skaper en bekymret 

Albin, som bruker mye tid på å gruble over potensielle farer. Han ønsker seg hele tiden 

tilbake til sånn livet var før morens bortgang. Alle bekymringene Albin har overfor faren 

sliter ham ut, “Han ville bort fra alt dette, fra leiligheten, sorgen, fortvilelsen der, 

ensomheten, bekymringene han hadde, og han ville bort fra faren” (96). Men Albins 

bekymringer for faren slipper ikke så lett, på samme måte som barns lojalitet for sine foreldre 

heller ikke slipper så lett. Selv når han forlater faren til fordel for jungelen, føler han seg ikke 

fri. Tankene og bekymringene for faren tar for stor plass. Det er ikke før Herr Gress trolig dør 

at Albin endelig står fri til å finne seg selv i jungelen.  

 I likhet med Miki og Albin blir “detektivdrømmeren” (14) Veronica Høyli også 

forsømt av sine selvopptatte foreldre, som som regel er ute på reiser, mens hun er hjemme 

med barnevakten – noe hun misliker sterkt. Hele ideen om å bli passet på gjør Veronica ille 

til mote, fordi hun aner at barnevakten “Vera Jonassen trodde hun var mye mindre enn det 

hun egentlig var” (35). Veronica har likevel en helt annen opplevelse av frihet enn hva Miki, 

Angel og Albin har. Hun er verken fanget fysisk i hjemmet, eller tynget av voksenrollen. Hun 
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lurer barnevakten og rømmer ofte hjemmefra på ulike detektivoppdrag. For henne er det 

ensomheten og den manglende tilhørigheten i en familie som er plagsom. Veronica Høyli 

skiller seg også fra de andre barna ved at foreldrenes fravær har gjort henne sterk og 

selvstendig.  

 Man trenger ikke være barnelitteraturforsker for å ha oppdaget at mange av 

barnelitteraturens skikkelser er foreldreløse eller på en eller annen måte varig eller 

midlertidig atskilt fra sine foreldre. Men, som Nodelman har påpekt, kan forfattere “som 

beskriver foreldreløse barn, [...] fokusere på barns selvstendighetstrang, eller på deres frykt 

for å miste tryggheten” (Nodelman 1997, 27). Når Haugen her skildrer et barn som har blitt 

selvstendig og sterk, viser det seg å være ikke udelt positivt. Veronica har aldri hatt noen 

drømmer eller hørt stemmer som har lokket henne mot jungelen, og hun kommer da heller 

ikke inn i jungelen sammen med de andre barna. Likevel representerer Veronica Høyli 

muligens håpet om endring eller “a call for social improvement” (Nikolajeva 2005, 74). 

Veronica “holdt foredrag sammen med Loretta Jacobsen. Hun snakket med Olga Bitter om 

barndommens liv. Og hun begynte på en vond vandring hun ikke ville bort fra” (376). Ved å 

ta det på seg å tale barnas sak, lykkes Veronica også i å opprette en ny balanse i livet. Som i 

det øvrige av Haugens forfatterskap, kommer det i Skriket fra jungelen fram at han ønsker en 

endring av barns rolle i samfunnet, en “social improvement”, og nettopp derfor må noen bli 

igjen for å fortelle de forsømte barnas historie. Bare på den måten kan barns vilkår og de 

voksnes atferd endres.          

 Felles for de nevnte barna i Skriket er at de alle har vokst opp i hjem med foreldre 

som har sviktet i å se dem og bli kjent med dem. Foreldrene har enten vært oppslukt i egne 

prosjekter større enn dem selv, eller oppslukt i egen sorg over en tapt tid de ønsker seg 

tilbake til. Foreldrene har ikke trådt inn i den tradisjonelle voksenrollen som oppdragere og 

omsorgspersoner. Barna er overlatt til seg selv og må ofte ta på seg ansvaret der foreldrene 

glipper. De føler seg ensomme og alene, og lengter etter noe annet som de ikke helt klarer å 

sette ord på. Jungelen og de forlokkende skriket blir etterhvert svaret. 

 

3.4 Ibon Arah 
Som nevnt består Skriket av rekke fortellinger og sjangere som flettes sammen mot slutten av 

romanen. En av disse fortellingene handler om Ibon Arah, en ung mann med opphav fra det 

oppdiktede Zhahdiner-samfunnet i India. Han har kommet til Norge på oppdrag fra 

samfunnets gudinne om å finne “Den utvalgte” (64). Uten noen ledetråder vandrer han rundt i 
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Oslos gater på jakt etter han eller hun som han, kun vet raskt blikk, skal forstå at er den 

utvalgte. Ibon Arah er ingen vanlig gutt, han kan nemlig, ved hjelp av dyp konsentrasjon, se 

hva andre tenker, samt roe dem ned, “Han lukket øynene, presset tommelfingrene mot 

tinningene og la hendene som vifter mot pannen. Lillefingrene trykket lett mot øyekrokene, 

pekefingrene hvilte tett inn til tomlene. Så kalte han fram stillheten i seg og stengte støyen 

rundt seg ute” (114). Det er også ved hjelp av denne egenskapen at han til slutt finner frem til 

kjelleren der alle barna sitter i fangenskap hos Devlin Helstar. Her finner han også den 

utvalgte, Linny Mørk. Sammen med Miki leder han barna inn i jungelen. Her fungerer han 

som en slag leder og trener.          

 Ettersom han har vokst opp i jungelen, blir hans oppdrag å lære barna hvordan man 

skal klare seg der, samt skape trygghet og ro blant dem, “Hele dagen gikk de på 

oppdagelsesferd i jungelen sammen med Ibon Arah. Han sa ikke så mye om seg selv, men de 

følte seg trygge på ham og forsto at han visste hva han snakket om” (357). Ved siden av å 

være en slags åndelig leder for de sviktede barna i jungelen, er hans historie også et symbol 

på det ideelle samfunnet. Zhahdinene har nemlig et helt unikt syn på barn. De mener at barn 

er like viktige som voksne, og at man som voksen aldri må glemme hva man har vært. 

Haugen beskriver Zhahdiner-samfunnet i en fotnote som et lite folk som holder til øst i India, 

“Barnet og barndommen har en enestående plass i menneskebildet” (65), og alle stiller likt, 

både barn og voksne. Zhahdinene har flere gamle skrifter om sitt folk og hvordan de levde, 

men den viktigste historien handler om den gangen de voksne glemte hvordan det var å være 

barn, og dermed sluttet å behandle barna i samfunnet som likeverdige:  

 

Det var på den tiden menneskene hadde bestemt at det fantes voksne og barn, og at 
det var et skille mellom dem. De voksne var de som visste og kunne og forsto. Barna 
var de som ikke skulle høres, ikke sees og som skulle lære av de voksne, for de hadde 
rett og visste alt så mye bedre (358). 

 
 
Da viste elvegudinnen sin sorg og vrede, og folket ble igjen påminnet viktigheten av å huske 

sin barndom. Historien om Ibon Arah kan leses om et ønske fra Haugens side om endring i 

forholdet mellom barn og voksne. Eller kanskje først og fremst et budskap til alle foreldre om 

å ikke glemme eller fortrenge barnet i seg. Haugen har selv sagt i et intervju med Aftenposten 

i 1990 at, 

 

Skal man skrive om eller for barn, må man gjenkjenne angsten fra dengang da 
ingenting var for sent, og alt ennå kunne skje efter fantasiens vilje. Det er en konflikt 



	 41	

vi har med oss. Det betyr ikke at alt blir trist. Uansett hva vi mener om vår egen 
barndom, er den vår eneste livskilde. Den skylder vi oss selv å ta i bruk (Aftenposten 
1990, 7). 
 

 
Bare når man selv husker hvordan der var å være barn, vet man hvordan man kan behandle 

barn rett. Ettersom de fleste av foreldrene i Skriket enten overser eller forsømmer barna sine, 

og lemper oppgavene sine over på dem, understreker historien om Ibon Arah og Zhahdinene 

hvilken stor urett de påfører barna. De hindrer dem rett og slett i å utfolde seg fritt, undersøke 

verden, gi seg hen til fantasien og utvikle seg. Barna er ikke lenger fri, de stengt ute fra 

verden og tynges av de voksne. Barna som stenges inne av Devlin Helstar er et klart bilde på 

dette mentale fengselet mange barn befinner seg i.  

 At skillene mellom voksne og barn er uklare, og at ønsket om frihet til å finne seg 

selv, kan gå på bekostning av trygghet er typiske postmoderne markører. Skriket ble gitt ut i 

1989 i en tid preget av store endringer. Der samfunnet før var preget av Gemeinschaft, altså 

fellesskap, er det nå erstattet av et mer individorientert samfunn, Gesellschaft. I Zhahdinenes 

samfunn er det fellesskapsånden som råder. Alle hjelper alle, voksne som barn, alle skal 

kjenne seg trygge og verdsatt. Det er nærliggende å tro at Haugen her skisserer frem sitt 

idealsamfunn. Her er barn like viktige som voksne, og de voksne har ikke glemt hvordan det 

er å være barn. Samtidig kan det at Haugen har skrevet en så avansert roman for barn, også 

være et signal om å ta barnelitteraturen på alvor, på den måten tar man også barna på alvor. 

Selv mente Haugen at barn oppfatter så mye mer enn det voksne tror (Aftenposten 1990, 12). 

Dette synspunktet henger godt sammen med 80- og 90- tallets syn på barne- og 

ungdomslitteraturen. Flere forfattere henvender seg til voksne så vel som barn, og 

eksperimenterer med fortellerteknikk og sjangere. Ungdomsboka er rett og slett i ferd med “å 

bli vaksen” (Birkeland, Risa og Vold 2005, 428). Barna som har vært i Devlins fangenskap, 

ønsker seg ikke tilbake til hjemmene sine når de blir satt fri. De føler alle at de har foreldre 

som ikke kjenner dem, eller som de kan være seg selv rundt, og ser derfor ikke noen behov 

for å vende hjem. Jungelen blir deres redning: 

 
 - Både mor og far er glade i meg, med de vet det ikke. De kjenner meg ikke, og har aldri 
gjort det. Kanskje de kommer hit en gang, for jeg kan ikke gå ut herfra. Jeg blir. De 
fremmede gutten kom mot dem. Bak ham hørte de lyden av flere som braste gjennom 
busker og kratt. Bosetningen i jungelen hadde begynt. Det nye livet var på vei (371). 
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3.5 Jungelen – et slags Neverland? 
Jungelen er nær! 
Har vi ikke alle Tarzans utfordrende seiersskrik et sted i magen? Føler vi ikke Janes 
usikre velvære når hun sitter huslig ved hytta oppe i tretoppene? Leter vi ikke alle etter 
dunkle stier i vår sjel slik Dr. Livingstone tråkket seg vei gjennom det mørke fastland? 
Har vi ikke alle hemmelige landsbyer rundt hjerteregionen? (20). 
 

 
Slik lyder de første setningene av en festtale på “Redd jungelen” sitt årsmøte, i Skrikets andre 

innledning. Men det er ikke første gang jungelen blir nevnt som en del av underbevisstheten. 

Allerede i romanens prolog møter vi Miki og hans far som sitter sammen på loftet og leser 

om Tarzan og Jane i jungelen. De synker begge inn i denne fantastiske verdenen, som gir 

dem en slags ro og en pause fra virkeligheten. Videre nevnes jungelen en rekke ganger som 

en fjern drøm i flere av barnas fantasier, men mest av alt i Mikis. Det er også disse glimtvise 

bildene av jungelen i barnas underbevissthet, samt jungelskriket, som fører de sviktede barna 

sammen.            

 Det er først i fjerde del av romanen, som har fått tittelen “Jungelen” (303), at den glir 

ut av barnas fantasier og blir virkelig. Etterhvert som Mikis bilder og sanser av jungelen blir 

tydeligere, vokser den frem og manifesterer seg fra Tøyen og Botanisk hage, og videre 

innover i byen. Barna som han vært i fangenskap er de første som får innpass i den. Det kan 

virke som jungelen springer ut av Mikis fantasi og at det er hans sterke ønske om den, som 

etterhvert tvinger jungelen fram mellom Oslos gater. Likevel tyder det etterhvert på at dette 

ikke kun er Mikis fantasi. Som Nikolajeva påpeker er jungelen et resultat av mange barns 

fantasier, ønsker og drømmer, “it turns out that the jungle is a collective creation 

(intersubjective), because everybody recognizes their own fantasy plants and animals in it” 

(Nikolajeva 1999, 75). Fordi jungelen fremstilles som noe gjenkjennelig for barna, et sted de 

finner ro i, og der de er fri til å være seg selv, er det naturlig å tolke den som noe positivt. 

 Som nevnt tidligere har jungelen blitt forstått som alt fra et politisk standpunkt til 

miljøvern, men mange har tolket jungelen som et slags paradis, et trygt sted der barn kan 

være frie og i ett med naturen (Nikolajeva 1999). Likevel er det noe trist over jungelen som 

leder meg i en annen retning. Barna i jungelen er kanskje frie fra foreldrenes manglende blikk 

for dem og fra å forsøke å passe inn i en rolle de ikke vil ha. Samtidig bærer barna med seg 

vissheten om at de alle på en eller annen måte har blitt sveket av foreldrene sine. Jungelen 

blir en slags kompensasjon for den manglende kjærligheten i oppveksten. Men kan en jungel 

uten foreldre erstatte dette behovet?  
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 I Bache-Wiigs analyse av Haugens Øglene kommer, trekker han frem at romanen 

både er en “individualroman og kollektivroman” (Bache-Wiig 1996, 176-177), fordi hver 

person skildres for seg som ensomme selv når andre er nær dem. Samtidig lider alle under 

samme skjebne og blir på den måten en samlet flokk. Det samme ser vi i Skriket. Barna lider 

alle under en oppvekst i ensomhet med mangel på omsorg og kjærlighet. Selv om jungelen 

blir det nye samfunnet som barna sammen, i ekte Zhahdiner-ånd, skal bygge opp og der alle 

er likeverdige, lever de mest side om side uten noe særlig samhandling. Barna er alene, men 

sammen. De sitter nærme hverandre, men har liten eller ingen kommunikasjon, “Ingen gråt, 

ingen klaget. Alle stirret inn i bålet, ingen så på hverandre. Likevel merket Miki at de holdt 

sammen, at de ville slåss sammen, at de på hver sin måte var såret så sterkt at det ville ta tid 

før sårene fikk skorpe” (344). Bache-Wiig forklarer dette dilemmaet som en slags forsterking 

av romanens tematisk grunnkonflikt, nemlig trangen til nærhet og trangen til avstand (1996, 

177). Eller overført til Skrikets tematiske grunnkonflikt, trangen til nærhet og til å bli elsket, 

og trangen etter frihet til å være seg selv og utvikle seg.      

 Jungelen blir da stående som en slags mellomløsning, eller en regresjon der barna kan 

trekke seg tilbake til barndommens gode minner og være frie. Eller som Nikolajeva sier er 

jungelen, “a frustrated attempt to return to the sorrowless idyll of childhood” (1999, 76). Men 

mangelen på omsorg og kjærlighet fra voksne, er der fortsatt. Denne ambivalensen kommer 

tydelig fram mot slutten av romanen der barna blir forlatt av Ibon Arah. Han har vært den ene 

voksenpersonen de har støttet seg til, og de blir nå usikre på om de også bør forlate jungelen. 

Hvert og et barn bestemmer seg likevel for å bli, for ingen av dem har noe å vende tilbake til, 

heller ikke Angel Devlin, “ – Jeg savner far. Jeg forstår ham ikke. Jeg er redd ham. Jeg er 

glad i ham. Jeg kommer til å ville forlate jungelen hver dag, men da taper jeg meg selv. 

Derfor blir jeg, men jeg kommer til å gråte mye” (371).  

 Man skulle kanskje tro at jungelen er et sted der barna kommer for å vokse, være frie 

og finne seg selv, før de vender tilbake til den virkelige verden. Men Haugen gir ingen 

signaler om at det finnes en vei ut av jungelen. Barna har kommet for å bli. Jungelen kan 

derfor på sett og vis sammenlignes med Peter Pans Neverland. Her finnes ikke tiden, hvilket 

betyr at man aldri trenger å vokse opp, og kan leve for evig et bekymringsløst liv frittatt fra 

voksenlivets oppgaver, bekymringer og sorger. Men selv Peter Pan uttrykker et savn etter 

voksenpersoner. I form av et voldsomt raseri mot foreldre, gjør han det klart at han aldri vil 

bli voksen. I likhet med barna i Skriket, har også Peter Pan opplevd svik, nemlig av sin mor. 

Hvem ønsker vel å vokse opp til å bli svikefulle foreldre? Fortellingen om Miki og de andre 

barna blir på sett og vis uforløst, for baksiden av å forbli permanent barn og ungdom er at alle 
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de andre vokser fra dem. Veronica Høyli er nettopp det barnet som må forlate dem fordi hun 

velger å gå den vanskelig veien, nemlig å vokse opp enda så smertefullt det kan kjennes. Hun 

blir dermes stående som et positivt eksempel, eller som nevnt tidligere, Haugens “a call for 

social improvement” (Nikolajeva 2005, 74). Hun beveger seg videre i den retning vi alle må, 

og hun er glad for det. Miki på sin side mister retning og følelsen av å være en del av noe 

meningsfylt, og blir til slutt stående igjen med en følelse av tilfeldighet og undre seg over, 

“Hvorfor akkurat meg?” (384). 

 

3.6 Oppsummering 
Skriket fra jungelen er en kompleks roman med et enormt persongalleri og mange historier 

som til slutt flettes i hverandre. Nikolajeva har gått så langt som å hevde at ut fra et 

narratologisk synspunkt er Skriket en av de minst vellykkede romanene til Haugen 

(Nikolajeva 1997, 169). Men til tross for den avanserte komposisjonen, er romanen en viktig 

stemme for barns oppvekstsvilkår og rolle i et postmoderne samfunn. Enkelt fortalt handler 

Skriket om de forsømte barna og jakten på en glemt barndom. Gjennom relativt actionfylte 

fortellinger om bortførte barn som til slutt ender opp i en enorm jungel midt i Oslo by, 

forsøker Haugen å fortelle at for å kunne vokse opp og være tro mot seg selv, må man minnes 

hvordan det var å være barn, enda det kan være vondt. Men i møte med et postmoderne 

samfunn som preges av å være en kompleks kapitalistisk kultur med raske endringer og 

uklare roller, krever det en spesielt god kompetanse til å forstå mennesket og samspillet dem i 

mellom. Å vokse opp i et slikt samfunn med liten grad av forutsigbarhet og der den 

eksistensielle tryggheten er svak, kan fremtiden og det ventende voksenlivet oppleves som 

overveldende og angstvekkende (Skårderud 2009, 548-563). Når barna i Skriket ved siden av 

dette også vokser opp med foreldre som skjenker dem lite eller ingen oppmerksomhet, blir 

savnet etter barndommen og angsten for voksenverden ekstra sterk.   

 Haugen er helt og holdent på barnas side, og avstanden mellom barna og de voksne 

tydeliggjøres flere ganger i løpet av fortellingen. Det kan rett og slett se ut som de voksne 

glemt alt om hvordan det er å være barn. Et godt eksempel på denne avstanden ser vi de 

voksnes reaksjon når jungelen formelig eter seg innover i byen. Der barna møter den med 

nysgjerrighet og et ønske å få se den og utforske, er de voksne skeptiske, engstelige og 

ønsker å holde barna sine borte fra den. Romanens voksenpersoner har glemt hvordan det er å 

være barn, og dermed hindres de i være gode foreldre. De vet ikke hva barna trenger og ender 

opp med å enten gi dem for mye frihet, eller forsøker å skåne dem fra alt vondt i verden ved å 
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sperre dem inne. Begge deler hindrer barna i å utvikle seg. Spenningen ligger i ambivalensen 

mellom frihet og trygghet, og mellom tilhørighet og selvstendighet. En ambivalens som kan 

bli forsterket av et postmoderne samfunns uforutsigbarhet?   
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4 Ein motorsykkel i natta 
 

I dette kapittelet vil jeg ta for meg ungdomsromanen Ein motorsykkel i natta fra 1992, 

skrevet av Ragnar Hovland. I analysen vil jeg, på samme måte som i det forrige kapitlet, først 

gi et handlingsreferat samt peke på noen tematiske perspektiver, før jeg undersøker 

relasjonen, særlig de sviktende, mellom voksen og barn, samt hvordan disse relasjonene 

påvirker barna. Jeg vil også undersøke om, og i tilfelle på hvilken måte, disse relasjonene kan 

ses på som et resultat av en postmoderne samfunnsutvikling. Til slutt vil jeg gi en kort 

oppsummering, hvor jeg vil trekke frem de viktigste funnene for analysen og forsøke å peke 

på hvordan budskapet i denne romanen skiller seg fra den forrige. 

 

4.1 Handling og tematiske perspektiver 
Ein Motorsykkel i natta kom ut i 1992 og for denne ungdomsboken mottok Hovland 

Brageprisen samme år. Romanen er på drøyt 130 sider, og i likhet med Haugens Skriket, 

minner oppbyggingen om scener fra en film. Fortellingen er delt inn i tre akter, som igjen er 

delt inn i 37 korte kapitler eller scener. Fortellingen er skrevet på nynorsk, språket er 

kortfattet med innslag av enkel humor, samt flere referanser til både musikk, filmer og 

litteratur. Hovland benytter seg av en av barnelitteraturens grunnsjangere, nemlig 

robinsonaden. En fortelling som minner i stor grad om mønsteret i Daniel Defoes roman 

Robinson Crusoe. Det vil si at fortellingen dreier seg rundt en reise og “veiene danner et 

veiledende kart over fortellingen” (Goga 1999, 149).     

 Men Hovland følger likevel ikke den tradisjonelle trefasede modellen der vi først 

møter hovedpersonen i en hjemlig og harmonisk livssituasjon, før han møter motstand han 

flykter fra eller gjør opprør mot, for så å vende tilbake mer moden og tilpasningsdyktig. Tvert 

i mot starter Ein motorsykkel i natta i kaos med fraværende foreldre og få å gjøre opprør mot. 

Her ser vi et eksempel på Gogas negativ-didaktiske estetikk, nemlig ved at Hovland 

opponerer mot den trefasede modellen. Fortellingen foregår i nåtid og gjennom jeg-personens 

øyne følger vi ham gjennom savn og søken etter sine foreldre, noe som også blir en søken 

etter identitet 

 Handlingen i Ein motorsykkel i natta utspiller seg i et falleferdig hus beliggende i 

utkanten av drabantbyen ved en elv som kan minne om “ei vestlandsk utgåve av Missisipi” 

(Birkeland, Vold og Risa 2005, 192). Her bor den 14 år gamle jeg-personen sammen med den 
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forfylla onkelen, Leonard som gjør lite eller ingenting som minner om en forsørgerrolle. 

Foreldrene til jeg-personen forsvant for lenge siden, det samme gjorde broren, Raymond. 

Fjortenåringen husker ikke helt fortida si, familien sin, og på sett og vis vet han ikke heller 

hvem han selv er. Han surrer rundt, mest i sitt eget, men dukker av og til opp på skolen. 

Hvilken klasse han går i, nevnes ikke. En dag ser han ei jente i en rød sofa som driver forbi 

på elva. Kort kontakt oppstår, men hun blir fort borte. Gutten gjør et tafatt forsøk på å flykte 

fra det deprimerende landskapet han bor i, også via elva, inspirert av en av de tre bøkene de 

har hjemme, men det går skeis. Nærmiljøet er prega av vold og dominerende gjenger.  

 En dag hører jeg-personen lyden av en motorsykkel komme nærmere, og plutselig 

dukker broren Raymond opp. Raymond fremstår mystisk, alltid gjemt bak svarte solbriller, 

men han forsyner Leonard og jeg-personen med penger slik at de får mat på bordet. I 

begynnelsen svinger Raymond titt og ofte innom på kveldene, gjerne med en ny dame, blir 

noen timer, før han forsvinner på motorsykkelen sin igjen. Jeg-personen søker svar om 

foreldrenes forsvinning både av onkelen Leonard og broren, men de har alltid en 

unnskyldning for ikke å fortelle ham. En dag tar likevel Raymond ham med på 

motorsykkelen sin for å muligens finne svar. Sammen suser de gjennom de ukjente og 

lovløse veiene, kun med korte stopp på et og annet motell. Men Raymond må alltid raskt 

videre, da han har fiender etter seg på alle hold. Fortellingen avsluttes ved at jeg-personen 

forlates ved et veiskille. Enten kan han følge veien til høyre opp til et stort hvitt hus hvor han 

kanskje vil få noen svar, eller så kan han bli sittende sammen med jenta i den røde sofaen.  

 I all enkelhet kan Ein motorsykkel i natta forstås som en ganske handlingssløs 

ungdomsroman om ungdommer i brytningen mellom barn og voksen, som kjeder seg og gjør 

lite annet enn å surre rundt i en forsøplet drabantby, mens de drømmer om et annet liv. 

Hovedpersonen skiller seg fra den typisk tøffe erobrergutten man ofte finner i ungdomsbøker, 

ved å være en tiltaksløs gutt som får lite gjort, og holder seg langt unna utfordringer og 

konflikter. Man skal imidlertid ikke dykke veldig dypt ned i fortellingen for å forstå at dette 

kun utgjør en liten del av handlingen.       

 Tematisk sett handler romanen om identitet, savn, om å finne seg selv, og også om å 

bli voksen. Jeg-personen kjeder seg riktignok og søker ut i verden, vekk fra livet i et nedslitt 

hus med en fyllik av en onkel. Målet er nødvendigvis ikke  å søke eventyr og spenning, og å 

gjøre motstand mot autoritetspersoner. Det finnes  nemlig ingen å gjøre opprør mot. 

Hovedpersonen vil derfor bort fra sitt kjedelige, ensomme liv som mangler både omsorg og 

kjærlighet. Han søker etter noe som er bedre enn det han har nå, “Det meste eg kunne tenkje 

meg var betre enn livet i huset ved elva saman med fyllesvinet Leonard og Elvis-plakaten 
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hans” (Hovland 2008, 26). Hovedpersonen ønsker altså en endring, men han søker også svar. 

Hvor ble foreldrene hans av? Og hvorfor forsvant broren?      

 En vesentlig del av ungdomslivet er knyttet til å bygge opp en identitet, og som 

Giddens hevder, kan det være vanskelig å holde fast på en identitet i en fragmentert verden 

preget av manglende autoriteter (Giddens 1994).  Enda vanskeligere er det når man ikke 

kjenner sin historie, fordi man ikke har foreldre til å fortelle den, da må man skape sin 

identitet gjennom en helt ny fortelling. Hovedpersonen svever derfor mellom virkelighet og 

fantasi, og det er vanskelig for både ham og leseren å vite hva som faktisk er virkelighet. Han 

beveger seg mellom drabantbyen, jentene i klasse, truende gjenger, huset ved elva og de 

farlige veiene, mens han forsøker å finne svar som han aldri helt får. I tillegg til dette tynges 

han av en skyldfølelse for foreldrene og deres forsvinning, uten at han helt vet hvorfor. Det er 

lite som er viktig for jeg-personen. Skolen stiller han opp på når det måtte passe, han har 

ingen venner som han har en tett relasjon til, og onkelen er for alkoholisert og surrete til å få 

et ordentlig forhold til. Han har rett og slett lite å tape, og ønsket om å bare forlate hjembyen 

og aldri snu seg tilbake er derfor svært tiltalende. Kanskje bare da kan han finne svar og til 

slutt skape sin egen fortelling. 

 

4.2 Jeg – personen og de sviktende voksne 

Ein motorsykkel i natta  er ikke den første romanen Hovland har skrevet der svik fra 

voksenpersoner er et sentralt tema. Det er heller ikke en ukjent tematikk for 90-talls 

litteraturen. At de unge forholder seg til foreldre som har fraskrevet seg ansvaret som 

foreldre, var og er en realitet for mange barn. Men kanskje aller tydeligst ble dette på 80- og 

90-tallet. En økende skilsmissefrekvens, flere aleneforeldre, men også et samfunn preget av 

ønsket om frihet til å realisere seg selv, gjorde at mange barn i større grad måtte ta ansvar for 

seg selv.            

 I Ein motorsykkel i natta er finnes det ingen tydelige voksenpersoner i det hele tatt, 

ingen å opponere mot, heller ingen som kan ta rollen som forbilde. Den 14 år gamle jeg-

personen bor sammen med onkelen sin Leonard, som av en eller annen grunn har fått 

ansvaret for ham etter at foreldrene dro. Et ansvar han på ingen måte er i stand til å klare. 

Huset de bor i er falleferdig, skittent og rotete, og Leonard bruker mesteparten av tiden til å 

drikke seg bort. Dagene brukes til å sove ut rusen, det er derfor ingen andre enn jeg-personen 

selv som sørger for at han er ren, spiser mat eller går på skolen, 
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Eg står opp og håpar dusjen vil virke endå ein dag. På vegen til badet skrittar eg over 
han som ligg på golvet. Eg har alltid rekna med at han søv, tungt og surklande, med 
hatten nokre centimeter framfor seg og frakken full av søleflekker. Det er morgon i 
huset og eg lurer på kva eg skal bruke dagen min til. Oftast finn eg ut at eg skal gå på 
skulen, (7)3. 

Hvorfor det ble akkurat Leonard som skulle bo sammen med ham, har jeg-personen få 

minner om, annet enn at “ein dag sto brått denne mannen med frakk og hatt der og lukta 

vondt og la hånda på skuldra mi og sa, - Eg er onkelen din, Leonard. No må vi så saman og 

halde ut, for mor di og far din er borte” (17). Han husker ikke om han gråt over sine 

forsvunne foreldre, men han husker et sinne overfor den forfylla onkelen sin og ikke minst 

over at foreldrene hans hadde dratt fra ham. Hvilke foreldre reiser fra barna sine? Ved siden 

av å være uten foreldre, har jeg-personen også en bror som har blitt borte. Når han 

konfronterer onkelen sin, ironisk nok under kveldsbønnen, med brorens forsvinning, er det 

vanskelig å få noen svar. Men at broren har hatt et voldsomt temperament og muligens vært 

involvert i noe kriminelt er tydelig. Et temperament som kanskje skyldes foreldrenes 

forsvinning, og et forsøk på å finne ut hvorfor? Til tross for jeg-personens ganske håpløse 

livssituasjon, innbiller han seg at livet hans ser ganske eventyrlig ut utenifra. I alle fall for 

jentene i klassen, som alle har fått navn etter Elvis Presley-sanger. Dette fordi  

eg stadig kjem for seint på skulen og er borte lange tider om gongen, fordi eg bur i eit 
falleferdig hus ved elva saman med ein onkel som aldri er edru, fordi lysverket stadig 
tar straumen og vi må tappe lysnettet, fordi ingen (inkludert meg) veit kor foreldre 
mine er, fordi Mamba-gjengen aldri rører meg (12). 

Av disse årsakene er jentene i klassen nysgjerrig på ham og ønsker å være med ham hjem for 

å se hvordan han har det. Men ingen får se huset annet enn utenifra. Kanskje av den enkle 

grunn at hvis de kommer inn i huset og ser hvor ille det faktisk står til, innser de fort at livet 

hans er alt annet enn eventyrlig. Hvis jentene ikke lenger tror han lever et eventyrlig liv, blir 

det kanskje også vanskelig for ham å tro på det selv. Jeg-personen trenger nemlig en slags 

virkelighetsflukt for å overleve en ellers trist tilværelse der mye av tiden brukes til å forsøke å 

minne sine foreldre, men også til å grunne over hvorfor de dro.    

 Trangen etter å på en eller annen måte flykte, vises gjennom ulike historier. En av 

dem er når jeg-personen bygger en flåte av plank han finner rundt forbi, i håp om å flykte fra 

alt og alle via elva. Inspirasjonen har han hentet fra en av de tre bøkene de har hjemme som 

han ikke vet tittelen på, men som åpenbart er Mark Twains Tom Sawyer. Leonard forstår at 

																																																								
3 Jeg vil i det følgende referere til sidetall i Ein motorsykkel i natta uten forfatternavn og årstall ved sitater. 
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det er noe i gjære, og forsøker halvhjerta  å stoppe ham med kommentarer som “– Eg veit du 

skal lage noko, sa han,  - men du får det aldri til” (24), eller “– Du vil nok få di straff. Du veit 

kva Jesus meiner som slikt”(24). Men jeg-personen bryr seg lite om hans advarsler, for 

hvorfor skulle han egentlig bry seg om noen? 

Det var sommar, og eg kjende eg var klar til å gå gjennom ei stor forandring i livet 
mitt. Eg var utan band til nokon som helst (eg såg ikkje på Leonard som noko band, 
og slett ikkje skulen – det var elles nett blitt sommarferie), eg var utan foreldre, og 
utan bror. Dei hadde stukke av frå meg, så no kunne eg stikke av frå kva som helst. 
Frå eit halvrote hus ved elvebreidda, frå ein forfylla onkel, frå skulen, frå drabantbyen 
som åt seg stadig nærmare, frå Mamba-gjengen, frå vonde draumar, frå Elvis Presley. 
Alt skulle eg leggje bak meg og framfor meg låg kva som helst (25). 

Ferden langs elva på en flåte, ender ikke slik som jeg-personen hadde tenkt. For det første 

viser det seg at Leonard har, i alkoholens rus, lagt seg til å sove i kahytten og på den måten 

blitt med på flåten. Dette til fjortenåringens store frustrasjon, da Leonard var en av de han 

ønsket å reise fra. For det andre blir de utsatt både for kraftig uvær og for Frank og Joe som 

krasjer i flåten og hiver dem begge over bord. Samtidig representerer også denne reisen et 

slags vendepunkt. Tidligere har jeg-personene brukt mye tid på å klandre seg selv for 

foreldrenes forsvinning.          

 Denick (2005) hevder at den postmoderne familien har skapt rom for og frihet til at 

hvert enkelt medlem skal kunne utvikle og realisere seg. Men hvis realiseringsprosjektet blir 

viktigere enn foreldrerollen blir barna taperne. I Ein motorsykkel i natta har foreldrene gjort 

nettopp dette, forlatt barnet til fordel for eget selvrealiseringsprosjekt, nemlig Bibelen. De har 

ikke en gang tatt seg tid til å fortelle sønnen sin hvorfor. Jeg-personen bruker derfor mye tid 

på å finne ut av hvorfor de forlot ham. I en undersøkelse om barns erfaringer med 

samlivsbrudd utgitt i “Tidsskrift for norsk psykologforening” utgitt i 2008, konkluderes det 

med at mange av barna plages av en del skyldfølelse overfor sine foreldre. Foreldrene til jeg-

personen har ikke skilt seg, men de har gjort noe mye verre, nemlig forlatt ham. Det blir 

derfor naturlig å søke svar der man enklest kan finne dem, nemlig hos seg selv: 

I den første tida etter at foreldra mine hadde reist, trudde eg det var mi skuld. Eg var 
slik at ingen foreldre kunne halde ut å vere hos meg. Eg gjorde ikkje nok for å gjere 
meg fortent til at dei var glade i meg. Eg var flink nok på skulen, men eg var lat og 
gjorde så lite eg kunne” (31).                                                                                   

Likevel skjer det en endring i jeg-personens tankemønster i løpet av flåteflukten, ”Seinare 

skjønte eg at det var tull. Eg var ikkje så ille. Ikkje så ille at far og mor måtte reise frå meg. 

Eg var ein vanleg fyr som gjorde så godt han kunne, dei var foreldra min og dei hadde plikt 
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til å halde ut med meg og vere glade i meg” (31).       

 Vi ser til og med en tendens til hovmod. Han var mye bedre enn dem alle, fordi han 

ble igjen og holdt ut, alle de andre svikta. Også forholdet mellom jeg-personen og Leonard 

endres noe. Han har tidligere ikke vært annet enn en stinkende, alkoholisert onkel som det 

ikke er verdt å være hos. Fordi Leonard likevel blir med ham på flåten, ser vi en side av ham 

som viser et snev av omsorg. Når de senere blir kastet i elva og jeg-personen tror han er 

døden nær og “heilt åleine i verda” (38), ser han Leonards kropp flyte nedover elva. Han får 

han dratt ham i land, og sammen ligger de og hiver etter pusten i gresset. Denne opplevelsen 

virker nesten forløsende for hovedpersonen, som får et enormt gråteanfall. Det er tross alt 

bedre å ha noen enn å være helt alene. De befinner seg etterhvert tilbake i det gamle huset, 

Leonard full og jeg-personen med feber. Alt er som før, helt til broren Raymond plutselig 

dukker opp på en motorsykkel. 

4.3 Den mystiske broren 

Akt to i romanen har fått tittelen ”Ein bror” (41). Akten innledes ved at både Leonard og jeg-

personen har en følelse av at noe kommer til å skje. Like etter ruller broren Raymond inn på 

motorsykkelen sin. Han er langhåret, har mørke solbriller, skinnjakke, et rødt skjerf rundt 

halsen, og ser ut som han er tatt rett ut fra en film. Raymond tar umiddelbart foreldrerollen og 

lover forandring, ” – Det er mykje som det skal bli forandring på heretter. Eg har ikkje tenkt å 

bu i eit vanleg grisehus. Og da må alle ta sin del av oppgåvene. Er det greitt? Eg nikkar” (47). 

Noe forandring blir det. Med Raymond til stede er jentene fra skolen enda mer interessert i 

høre om jeg-personens “eventyrlige” (60) liv, og ikke minst om broren hans. Raymond 

kommer kanskje med lovnader om bedre tider, han tar med seg jeg-personen på 

motorsykkeltur og restaurant, og han gir det røde skjerfet sitt til ham. Likevel kjenner ikke 

jeg-personen på den største endringen. Broren er nemlig sjelden hjemme, og får dermed ikke 

svart på alle hans ubesvarte spørsmål: 

Eg får ikkje sove. Eg kjenner på meg at det er noko eg burde gjort, men eg veit ikkje 
kva det er. Alt burde vore forandre no, men likevel kjennest det ikkje slik. Eg har fått 
ein bror, men han er ute i natta ein stad med ei lêrveske. Han skulle vore her no og 
fortalt meg alt. Kor han har vore, kva han har sett, kva han har tenkt. Korleis det er 
der ute, bak slettene, bak drabantbyane, bak dei uklåre stjernene.   
 Men han har kanskje vore for lenge borte. Han veit ikkje korleis ein skal vere 
mot brør, kva ein skal bruke dei til (58). 
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Jeg-personen føler seg på sett og vis sviktet av broren sin nok en gang. Livet er stort sett som 

før, spørsmålene om hans fortid er fortsatt ubesvarte, og bak de mørke solbrillene gjemmer 

broren de triste øynene sine, men også sin egen mystiske fortid. Raymond bærer nemlig på 

mange hemmeligheter som han forsøker å holde broren sin utenfor. Ikke bare kjenner han 

folk som skylder han tjenester overalt, han er også svært fryktet av den beryktede Mamba-

gjengen som sies å styre drabantbyen. Når han en dag lar lærveska si stå igjen i huset, viser 

det seg at den er full av penger. Ved siden av alle hemmelighetene, drar Raymond også med 

seg mye trøbbel. Ikke bare har han satt i gang et bilrace ut mot Hestestupet med lederen i 

Mamba-gjengen for å avgjøre hvem som skal styre byen, han har også stjålet kjæresten hans, 

Lola. Dette er mer drama enn det Leonard og jeg-personen ønsker.    

  Selve bildramaet er, i likhet med broren, som tatt ut av en film. Jenter som hyler og 

heier, mødre som gråter og Johnny Mamba som aldri kommer seg ut av bilen og ender i 

døden ved å kjøre rett utfor Hestestupet. Raymond er nå lederen i byen, men for jeg-personen 

har det lite å si. Endringen Raymond ved flere tilfeller lover, gjelder i liten grad for andre enn 

ham selv og kanskje drabantbyen. Når han en dag kommer hjem med Cara Mia, 

hovedpersonens klassevenninne, som også ender opp med å overnatte, tror ikke lenger 

hovedpersonen at ting skal endres, i alle fall ikke til det bedre. Etter besøket av Cara Mia, 

forsvinner Raymond i flere dager, og jeg-personen og Leonard er igjen etterlatt til seg selv. 

Ingen endring har skjedd, ingen spørsmål har blitt besvart, ingen voksenperson har tatt ansvar 

og lillebroren føler seg like ensom og forlatt som før.      

 Med unntak av fylliken Leonard, er Ein motorsykkel i natta så å si blottet for 

voksenpersoner. De lovløse motorsykkelgjengene, inkludert Raymond, er kanskje det 

nærmeste man kommer. Ungdommene i drabantbyene mangler derfor forbilder, og vet ikke 

hvilke veier og valg de skal ta. De befinner seg i brytningen mellom barn og voksen, men vet 

ikke hva det vil si å være voksen. Denne vanskelige overgangen, spesielt i et postmoderne 

samfunn der rollene blir mer og mer utydelige, tydeliggjør Hovland i jeg-personens møte 

med Lola:  

Folk blir liksom ikkje vaksne lenger, seier Lola. – Før så hadde ein iallfall det å sjå 
fram til, at ein skulle bli vaksen, og då gjekk alt tullet over. Men no blir dei ikkje 
vaksne lenger. Det er desse filmane. Alt er berre spel. Døden òg. Ein blir faen ikkje 
tatt alvorleg når ein daudar lenger!” (93-93).  

Mangelen på mål og mening med livet, samt gode rollemodeller som viser vei inn i 

voksenlivet, gjør at de rike jentene fra drabantbyen som alltid kjeder seg,  klamrer seg til 

gjenglederne i mangel på noe annet. Også her viser Hovland hvordan savnet etter en 
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autoritetsperson, noen som viser omsorg og passer på dem er sentralt for alle ungdommene, 

“– Heile tida så ønskjer ein at det skal vere nokon der og ta ansvaret for ein. Som seier at det 

ikkje er så farleg og held litt rundt deg og seier at alt ordnar seg og at eg skal passe på deg, 

Lola. Men så er det ingen der” (95). I mangel på kjærlighet og nærhet fra andre, finner Lola 

og jeg-personen trøst i hverandre og ender opp med å tilbringe natten sammen. De har begge 

opplevd svik, til og med fra samme person.       

 Etter at jeg-personen har overnattet hos Lola, har han muligens kommet et steg 

nærmere voksenverden. I alle fall blir han ganske bestemt på at det er på tide å forlate 

drabantbyen, men også at han nå er voksen nok til å tåle sannheten om hans mor og far. Han 

spør derfor Leonard nok en gang om å få vite alt, for han har ennå ikke fortalt noe om 

foreldrene, ikke en gang om de lever eller er døde, “ – Eg har ikkje det. Eg trudde du var for 

liten. Men du er kanskje stor nok. I eit glimt ser eg kroppen til Lola i senga og høyrer henne 

seie at eg skal kysse henne. – Ja, seier eg. – Eg er stor nok” (103). Men Leonard gir heller 

ikke denne gangen noen svar, og ber ham snakke med broren. Det gjør jeg-personen, og etter 

en kort konfrontasjon bestemmer han og Raymond seg for å dra sammen ut på veiene, slik at 

de kan finne svar. Dette blir den siste turen for de to brødrene. De prater ikke mye sammen 

på turen, men til slutt får jeg-personen presset noen svar ut av broren. Ifølge ham hadde 

foreldrene valgt å følge sine egne veier, det vil si Bibelens veier, fremfor å bli igjen hos 

barna, “ – Også berre drog dei, liksom. – Ikkje med ein gong. Eg trur dei prøvde. – Prøvde? 

Kva er det for slags pisspreik?” (125).  Foreldrene hadde ikke klart å være foreldre, enda de 

hadde prøvd. Men hva er vel et større svik en foreldre som bare gir opp å prøve? Etter flere 

dager på motorsykkelen, kun avbrutt av noen få stopp på ulike moteller, kommer de til et 

veiskille. Her forlater Raymond lillebroren sin for andre gang, men denne gangen med noen 

svar.  

4.4 En tapt barndom 
Som tidligere nevnt hevder Postman at barndommen er i ferd med forsvinne. Ifølge ham har 

TV-en mye av skylda for dette, fordi barn hele tiden får innblikk i og blir utsatt for 

voksenverdenen via media. Dermed brytes skillene mellom voksne og barn ned, noe som 

igjen fører til at de voksne ofte forblir barn, og at barna blir fortere voksne. I Ein motorsykkel 

i natta er det så å si totalt fravær av voksne autoritetspersoner, men det er også et fravær av 

barn. Drabantbyen består av rastløse ungdom som ikke vet hvilken vei de skal ta i livet. Dette 

er også tilfellet for jeg-personen. Han har få minner fra barndommen sin, og han har heller 
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ingen voksne som kan fortelle ham om den. Som onkelen Leonard påpeker i en av flere 

samtaler dem i mellom, “ – Problemet ditt er at du aldri har fått vere barn... Ikkje avbryt meg. 

Alle må få vere barn. Må få leike i skogen” (34). Fraværet av både voksne og barn, skaper en 

dyster stemning over drabantbyen. Ingen leker, ingen er glade, alle er rastløse og ønsker seg 

vekk, især hovedpersonen. Men livet på de ukjente veiene bakpå motorsykkelen til broren, 

gir ham ingen svar ei heller ro.         

 På samme måte som tv-en eksponerer barn for en verden de bør skånes fra, viser 

veiene glimt av en voksenverden jeg-personen ikke er klar for, “Eg visste at livet på vegane 

var annleis enn noko eg har visst om før. Eg har likevel ikkje visst at det kunne vere slik. 

Sjølv ikkje med ei natt imellom er bilda frå kvelden før viska vekk. Hadde eg trudd det? Håpt 

hadde eg iallfall” (114). Likevel finnes det noen få episoder i løpet av fortellingen som gir 

jeg-personen hint om en glemt barndom, “Eg veit ikkje når eg sist åt pannekaker. Eg heldt på 

å seie at eg ikkje veit om eg har ete det før, men det må eg jo ha gjort. Alle har det. Og det er 

noko med smaken som minner meg om noko er ikkje lenger hugsar” (118). Disse glimtene av 

noe som kan minne om barndomsminner, skaper en lengsel hos jeg-personen. 

 Innledningsvis i romanen får jeg-personene øye på en liten jente med fletter i en rød 

sofa, som sklir sakte forbi på elva. Han er usikker på om han faktisk så henne eller om han 

han bare drømte det hele, men at det var noe med henne som han ikke klarer å glemme er 

sikkert. Når jeg-personen så blir forlatt av broren sin ved et veiskille mot slutten av boka, 

møter han igjen den lille jenta med fletter og fregner, i den røde sofaen. I og med at jenta har, 

med sin freidige væremåte, fletter og fregner mange likhetstrekk med Astrid Lindgrens Pippi 

Langstrømpe, er det nærliggende å tro at hun representerer jeg-personens tapte barndom. At 

hun flyter forbi, skal gi ham en lengsel etter å se henne igjen, altså til å være barn igjen. Når 

han møter henne i starten av romanen, flyter hun forbi og er vanskelig å gripe fatt i. 

Sannsynligheten for at hun vil forbli et vagt minne er stor. Men når hovedpersonen så møter 

henne igjen, denne gangen på land, blir han på sett og vis innhentet av barndommen. Kanskje 

er hun der for å bremse hans higen etter å finne svar og bli voksen, og minne ham på hvordan 

det er å være barn?  

 
Skal du verkeleg besøke foreldra dine? Det ville ikkje eg gjort, slik dei har vore. – Eg 
veit ikkje, seier eg. – Eg berre går her. Men eg burde kanskje ha sett dei. Kanskje eg 
ville bli... – Rolegare? Kva er vitsen med å blir rolegare, då? Kan du fortelje meg det. 
Det kan eg ikkje, og eg studerer sofaen ho sit på. Den har raudt fløyelstrekk og små 
gule duskar nedst ved kanten. – Skal ein få gjort noko må ein vere uroleg, seier ho. – 
Uroleg og full av jævelskap (133).  
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Når jeg-personen får tilbud om å sette seg i sofaen og hvile seg litt, er han ikke vond å be. 

“Endeleg eit spørsmål eg veit svaret på” (135), endelig et valg som er lett for ham å ta, og for 

første gang er han på et sted det faktisk er godt å være. I et postmoderne samfunn er man 

omgitt av valgmuligheter, men det å hele tiden skulle bli utsatt for valg, kan skape en følelse 

av press og kanskje også en følelse av ensomhet. Uten foreldre til å hjelpe med valgene, står 

jeg-personene ganske så alene.  

4.5 Virkelighet eller fantasi? 
“I det postmoderna sker alltså en upplösning av gränsen mellan det naturliga och de skapade, 

mellan motsatserna natur och presentation. Det finns ingen värdeskillnad mellan original och 

kopia” (Johansson 1996, s. 291). Som nevnt har TV og media fått mye av skylda for å bryte 

ned skillet mellom voksen og barn i et postmoderne samfunn. Men det er ikke bare skillet 

mellom voksen og barn som brytes ned. Ifølge både Brembeck og Johansson (1996) brytes 

også skillet mellom virkelighet og fantasi ned som følge av den sterke media-ekspansjonen.  

I Ein motorsykkel i natta har jeg-personen ofte vanskeligheter med å skille mellom 

virkelighet og fantasi. Flere av hendelsene i romanen minner mer om scener i en action-film, 

enn noe som faktisk kunne skjedd. Både leseren og jeg-personene blir ofte i tvil om de ulike 

hendelsene faktisk skjer, eller om det bare skjer i hans hodet. Den glidende overgangen 

mellom virkelighet og fantasi blir ekstra tydelig i tredje akt når de to brødrene er ute på de 

ukjente veiene:  

 

Alt blir utydeleg av farten, og eg veit ikkje om det verkeleg er slik. Men korleis skal 
ein avgjere kva som er verkeleg, eller om noko som helst er det? Eg ser gamle menn i 
svarte klede som står i vegkanten med ljåene sine og rister på hovudet når vi passerer 
dei. Eg ser gamle koner på gamle, svarte syklar med nett over bakhjula og 
mjølkespann på styret. Eg ser ungar i gammeldagse klede, kortklipte og med 
utståande øyre, som står og røyker sigarettar og spyttar etter oss. Eg ser jenter som 
viser fram underbuksene sine inne mellom trea. Eg ser folk som held på å henge opp 
tv-antenner. Eg ser heile flokkar med hestar som står heilt urørlege i skogbrynet. Eg 
ser ei lita jente sitjande i ein gammal sofa, under ei furu (109). 
 

 
Alt han ser virker som små klipp fra ulike filmer. Det samme gjør flukten på flåte via elva, 

bilracet ved hestestupet, og ikke minst den lille jenta i den røde sofaen. At Hovland har valgt 

å fortelle historien om jeg-personen som scener i en film, kan være for å nettopp sette på 

spissen det både Johansson, Brembeck, Ziehe og Postman hevder, at TV og media bryter ned 

skillene mellom virkelighet og fantasi, og mellom voksen og barn. For å klare å skille mellom 
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de ulike verdenene trenger ungdom ferdighetene og opplæringen til å forstå hva som er ekte. 

 Som nevnt tidligere hevder Johansson at barna i et  postmoderne samfunn trenger 

enorm kompetanse i å sortere og tolke all informasjon de møter. Uten tydelige 

voksenpersoner som kan være gode rollemodeller, og som lærer dem nettopp denne 

kompetanse, kan det være vanskelig for ungdom å forstå verden. Jeg-personen bruker mye tid 

på å gruble over nettopp hva som er virkelig og ikke, men det er ingen som kan gi ham noen 

klare svar. Følelsen av at verden og virkeligheten hele tiden endres, gjør ham utrygg, “ Det 

verkar som det er slik. At det er noko som er på nett den måten, når ein trur fullt og fast at 

slik er det, og prøver å innrette seg etter det, så skjer det noko. Stort eller lite. Og alt er 

forandra og kanskje øydelagt. Kanskje for alltid” (110). Også her er Hovlands roman en 

tydelig markør for den tiden den er skrevet i.       

 Det postmoderne samfunnet er flytende og preges av hurtig endring. Ingenting virker 

konstant. Man kan til enhver tid skifte stil, jobb, venner, kjæreste, hjemby og identitet. At 

man har mulighet til å endre seg når man måtte ønske, skaper frihet, men for mye frihet kan 

også skape uro og utrygghet, “Eg veit ikkje korfor det er slik. Truleg er det fordi folk ikkje 

skal kjenne seg for trygge. Men eg veit ikkje kva som er så gale i kjenne seg litt trygg” (110). 

Her ser vi en tydelig kritikk av det postmoderne samfunnet. Flere sosiologer har undersøkt 

denne spenningen mellom frihet og trygghet som preger et postmoderne samfunn.  

 Sosialantropologen Thomas Hylland Eriksen og filosofen Arne Johan Vetlesen 

forsøker i Frihet (2007) å gjøre rede for frihetsbegrepet. De argumenterer for at det har 

skjedd en endring i betydningen av begrepet. Frihet handler ikke lenger om noe kollektivt, 

men om noe individuelt som ligger i hvert enkelt menneske. Uavhengighet, 

forandringsberedthet og individualitet har blitt de nye kodeordene for frihet, ifølge Vetlesen. 

Hvert individ står alene om ta sine valg, men i havet av valgmuligheter kan det fort føles som 

en tvang. Eriksen og Vetlesen påpeker nemlig at dette samfunnet likevel ikke er så fritt. 

Menneskene er bare frie til å ta valg å gjøre endringer på makroplan, altså innenfor hver 

enkelte sin hverdag og lokale livsverden. Mens de tingene som betyr mest, som hvilke 

arbeidsplasser, forvaltning av naturressurser og fordeling av materielle goder, oppleves for 

mange å være “hinsides den enkeltes innflytelse” (Eriksen og Vetlesen 2007, 26). Man har 

altså frihet til å tilpasse seg det samfunnet som allerede er satt. Men når man ikke klarer å 

tilpasse seg, og dette samfunnet man har liten innflytelseskraft over også oppleves som stadig 

i forandring, kan gå det på bekostning av trygghetsfølelsen.  
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4.6 Oppsummering 
Hovlands roman Ein motorsykkel i natta kan, på et dypere plan, leses som en allegorisk 

tolkning av det postmoderne samfunn. Som beskrevet i innledende kapitler preges dette 

samfunnet av en symbolverden der blant annet spill, reklamer og filmer bidrar til å blande 

virkelighet og fantasi. Ingen vet hva som er ekte og hva som er virkelig, roller blir visket ut, 

og ingen er lenger ordentlig voksne. Foreldrene velge sine egne prosjekter, Bibelen, mens 

barna må lide. De blir tidlig eksponert for en voksenverden som de ikke ennå er modne nok 

til å forstå. Hovlands roman tematiserer nettopp mangelen på tydelig voksne, utrygge 

ungdom som ikke vet hvilken vei de skal ta, foreldre som forlater barna for å realisere seg 

selv, og dermed etterlater seg forvirra barn uten en klar formening om hvem de er.  

 Kompositorisk er fortellingen bygd opp av tre akter. Disse er igjen delt inn små 

kapitler, som ofte minner om små filmscener. Det er vanskelig for både leser og jeg-person å 

skille hva som er virkelighet og hva som er fantasier i jeg-personens hode. Fordi det er et 

fravær av autoritetspersoner i drabantbyen, er ungdommene utrygge og mangler retning. De 

vet ikke engang når de blir voksne, og om de blir det. Jeg-personen kjenner på et konstant 

savn og en lengsel etter foreldrene som har forlatt ham, men også mot en barndom han har få 

minner igjen av. At Hovland avslutter romanen med at jeg-personen velger å sette seg i 

sofaen sammen med det som kan forstås som hans tapte barndom, i stedet for å fortsette på 

veien mot de forsvunne foreldrene sine, kan være et budskap til leseren. Ein motorsykkel i 

natta kan leses som en protest mot det postmoderne samfunnets flytende skiller mellom 

voksen og barn. Og det kan virke som Hovland forsøker å fortelle at barn bør få være barn 

lenger, og at de voksne må vokse opp å ta ansvar. Verden spinner av gårde for fort, og at det 

er på tide å ta en liten pust i bakken. Eller som Leonard sier, “Det eg meiner, er at ein blir fort 

nok vaksen. Og før ein veit ordet av det er Elvis Presley død, og ein sjølv drikkfeldig og spyr 

på sin eigen søndagsdress” (34). 
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5 Pitbull-Terje går amok 
 

I det tredje og siste analysekapittelet vil jeg ta for meg romanen Pitbull-Terje går amok fra 

2002, skrevet av Endre Lund Eriksen. Analysen er bygget opp etter samme mal som i de to 

foregående kapitlene, og mot slutten av kapitlet vil jeg gi en oppsummering av de viktigste 

funnene i analysen. 

 

5.1 Handling og tematiske perspektiver 
Pitbull-Terje går amok4 er en roman på 219 sider med stor skrift og små illustrasjoner, som er 

delt inn i korte kapitler. Enkle grep som bidrar til å motivere leseren. Den er den første boken 

i en serie på tre bøker, der vi følger Jim og Pitbull-Terjes vennskap og kamper mot blant 

annet mobbere, foreldre og barnevernet. Mens Skriket fra jungelen har en svært avansert 

komposisjon og det barnelitteratureksperten Maria Nikolajeva kaller “multiple plot narrative” 

(Nikolajeva 2004, 109), hvilket vil si at mange ulike handlinger knyttes sammen på en 

dialektisk måte, har Pitbull-Terje en kronologisk oppbygging med kun ett plot. Enkelhet som 

appellerer til barn og ungdoms leselyst har overtatt for den mer eksperimentelle 

fortellerteknikken som regjerte hos mange forfattere på 80-tallet. Pitbull-Terje har en hjem-

borte-hjem komposisjon, men ikke i den tradisjonelle formen der hovedpersonen er ute på en 

reise eller et eventyr, for så å vende hjem til det trygge med nye erfaringer i bagasjen. I dette 

tilfellet er hjemmet, i likhet med Ein motorsykkel i natta, på sett og vis like utrygt som borte, 

målet blir derfor å gjøre hjemme til noe trygt ved hjelp av erfaringer fra livet utenfor. 

Handlingen er lagt til dagene før julaften og strekker seg over noen få uker. Fortellingen 

foregår i nåtid og er skrevet i jeg-form.  

 Romanen består av flere tematiske lag og handlinger. På den ene siden handler den 

om to ensomme gutter med sviktende foreldre som finner hverandre og utvikler et godt 

vennskap. På den andre siden handler den om kampen mot mobberne, om å ta tilbake 

bunkersen og sette mobberne på plass. Graver man enda dypere finner man også en historie 

om å vokse opp, om overgangen fra barn til ungdom, og hvor utfordrende og vanskelig det 

kan være. For den voksne leser finnes det også enda en fortelling. I romanen kommer man 

nemlig tett på barnets oppfatning av hvordan det er å vokse opp med en mor eller en far som 

svikter som foreldre, i møte med en vanskelig livssituasjon. Pitbull-Terje presenterer altså en 

																																																								
4 Jeg vil heretter referere til boken som Pitbull-Terje 
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rekke temaer som ofte står sentralt for barn som er i brytningspunktet mellom barn og 

ungdom.            

 Romanen er skrevet med intern fokalisering, det vil si at handlingen utspiller seg 

gjennom 12 år gamle Jims sanser. Vi vet alt hva han ser, føler og tenker. Uten at det nevnes 

eksplisitt, fremstår Jim som en litt sped, engstelig, nerdete og forsiktig gutt. At det er disse 

guttene som oftere blir tematisert, er en ganske tydelig tendens innen barnelitteraturen på 90- 

og 2000-tallet. Ved å skrive om de mer usikre og forsiktige guttene, forsøker man kanskje å 

bryte med det stereotypiske bildet av gutter som tøffe erobrere. Verden gjennom Jims sanser, 

består mer eller mindre av en rekke utfordringer gutter i 12 årsalderen kan komme til å møte. 

Og det er nettopp disse utfordringene som danner romanens tematikk: usikkerhet, mobbing, 

tilhørighet, overgang fra barn til ungdom, inkompetente foreldre og ikke minst vennskap. 

  I romanens hovedhandling er det temaene mobbing, vennskap og tilhørighet som 

kommer tydeligst frem. Som den lille, forsiktige og usikre gutten Jim er, er han et lett offer 

for mobberne. Jim kan opptre nesten selvutslettende i møte med Kurt og Roger, klassens 

tøffinger, for å unngå konfrontasjon og trøbbel. Bunkersen er Jims fristed der han får lov til å 

være barn og leke med Playmo i fred. Når disse guttene invaderer den og fyller den med alt 

Jim misliker og ikke ønsker å være en del av, kan han ikke lenger bare sitte og se på. 

Bunkersen blir etterhvert en festebule hvor guttene i klassen tar med jenter for å kline, drikke 

alkohol og rett og slett være ungdommer. En verden Jim ikke er klar for ennå. Jeg skal 

komme tilbake til betydningen av og symbolikken bak bunkersen, men det er nettopp denne 

som utløsende faktor og hovedårsak til Jim og Terjes vennskap. Terje er nemlig Jims rake 

motsetning. Han er ”feit som en sumobryter” (8)5, skremmende og går ikke av veien for en 

konfrontasjon. Der Jim gjør som han blir fortalt og er enig med alle, truer Terje med at han 

har en Pitbull hjemme han skal sende på den som måtte prøve seg på å komme i hans vei. 

Mot alle odds opprettes det et vennskap mellom disse to, mobbeofferet og mobberen. For 

under den harde overflaten til Terje finnes det også en ensom gutt som helst vil tilbringe 

dagene sammen med Jim og leke med playmo.      

 Sammen legger disse to planer om hvordan de skal vinne tilbake bunkersen fra Kurt 

og Roger, og i kampen mot mobberne, finner de en slags tilhørighet til hverandre. Det er ikke 

bare ensomheten og barnligheten disse to vennene har til felles. De lider også under samme 

skjebne om ha foreldre som ikke tar ansvar, og som er for opptatt av seg og sitt til å ta det 

ansvaret som følger med foreldrerollen. Historien om moren til Jim og faren til Terje, ligger 

																																																								
5 Jeg vil i det følgende referere til sidetall i Pitbull-Terje går amok uten forfatternavn og årstall ved sitater 



	60	

som en slags bifortelling til selve hovedhandlingen, men er med på å tegne et bilde av hvorfor 

Jim og Terje handler som de gjør. Likevel vil jeg påstå at kjernen i romanen og selve 

hovedtematikken ligger nettopp her. Spenningen ligger mellom frihet og trygghet, mellom 

barne- og voksenrollen og det sterke ønske om å bare være et barn, der alle andre rundt 

ønsker å bli voksne. Disse spenningspunktene vil jeg gå nærmere inn på i min analyse. 

 

5.2 Jim og mamma 
I et intervju i Klassekampen i forbindelse med utgivelsen av essaysamlingen Tankevaser. Om 

norsk 1990-tallslitteratur, sier Per Thomas Andersen følgende:  

 

For å leve optimalt trenger mennesket en trygg base, eller et trygt rede. Etter 
psykoanalysens framheving av det autonome mennesket synes psykologene nå å enes 
om individets avhengighet av en sosial trygghetsfølelse. Men en slik tilhørighet er 
blitt vanskeligere å oppnå enn den var tidligere. Det mest nærliggende eksempel på 
«uro i redet» er familiestrukturer i oppløsning (Klassekampen, 28.03.2003). 

  

I Pitbull-Terje møter vi nettopp en familiestruktur i oppløsning. Jim er 12 år. Han bor i en 

liten leilighet sammen med mamma. Det er ingen far med i bildet, det blir heller ikke nevnt 

noe om en far. I DeWitts studie av fremstillingen av foreldre i barnebøker, plasserer hun 

foreldrenes væremåte innenfor fem kategorier, venn, omsorgsperson, forsørger, oppdrager og 

autoritetsperson (DeWitt 2005). I beste fall er Jims mamma kanskje en venn, for hun passer 

ikke inn under noen av de andre kategoriene. Fordi mammaen til Jim lider av angst, er det 

mange av de dagligdagse gjøremålene som blir overlatt til ham. Dette ser han på som både 

positivt og negativt. Negativt fordi han ofte må lage middag og handle inn, positivt fordi han 

ofte kan kjøpe med noe ekstra til seg selv. Livet med en mor med angst beskrives 

innledningsvis slik:  

 

Hun kjefter ikke så mye. Jeg får ganske bra med penger til å kjøpe lørdagsgodt. Jeg 
får være oppe ganske lenge, selv om man alltids kunne tenke seg å være opp lenger. 
Men den store ulempen med å ha en mamma med angst, er at man aldri kan ha noen 
inne hos seg (14). 

 
 

Jim og mamma har opparbeidet seg noen uskrevne regler og en måte å forholde seg til 

hverandre på, for å unngå at hun skal få mer angst. Jim kan aldri ha besøk og han må banke 

tre ganger på inngangsdøren når han skal inn så mamma vet at det er han. Jim står for 

handlingen slik at mor skal slippe å gå ut, og er angsten ekstra ille er det best at Jim enten 
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drar til bunkersen sin, eller er veldig, veldig stille.      

 Ettersom Eriksen bruker intern fokalisering får vi aldri vite hva mammaen tenker og 

føler, det er kun gjennom Jim vi kan forsøke å forstå moren. Det gjør at vi som leser blir mest 

opptatt av Jim. Mammas humør og angstnivå svinger gjennom hele fortellingen. Jim kjenner 

alle hennes lyder og bevegelser, og vet akkurat når hun har mye eller lite angst, “Noen dager 

har hun mye angst. Da går hun og legger seg. Eller sitter på kjøkkenstolen og er anspent i 

hele kroppen. Andre dager har hun ikke angst i det hele tatt. Da går hun rundt i stua i helt 

vanlige klær” (5).           

 I Hermanssons artikkel om inkompetente voksne og kompetente barn i bildebøker 

(2014), er et av funnene at barna ofte tar over der de voksne svikter. Hun forklarer det som at 

foreldrene blir barnsligere, noe som tvinger barna til å ta på seg de voksnes roller. Det finnes 

en rekke eksempler på at Jim svært ofte må ta på seg voksenrollen hjemme. Ikke fordi moren 

er for barnslig til å ta ansvar, men fordi hun ofte rett og slett ikke makter. Som nevnt er det 

ikke sjelden han må ut og handle fordi hun ikke tør å gå ut, han må lage middag, gi henne 

medisiner når det er nødvendig og generelt ta ansvar for at hverdagen går så normalt som 

mulig. Flere steder ser vi også at de to rett og slett har byttet helt om på rollene. Mor er den 

inkompetente og Jim er den kompetente.        

 Jim nytter seg i flere situasjoner av det Bakken kaller “foreldretriks”, som for 

eksempel når han skryter av at maten moren har laget er god, “Jeg passer på spise masse, og 

jeg sier at jeg synes det er veldig godt. Egentlig liker jeg ikke fisk. Men når mamma er så 

frisk at hun koker poteter og lager seibiff, da er det ikke så nøye med hva jeg liker” (45). 

Eller når han skal få mamma til å ta medisinen sin og forsøker å betrygge henne ved å selv 

også ta en vitamintablett, “Forresten, sier jeg, og rister ut en ekstra C-vitamin. – Jeg føler 

meg litt mørkredd i kveld, så jeg tar to” (67).       

 Her tenker Jim tanker om moren sin, som en ansvarlig mamma ville tenkt for å 

oppmuntre barnet sitt. Når Jim spiller rollen som voksen i relasjon til moren, så kommer det 

av at han ser det som sin viktigste oppgave å trøste og forsøke å dempe angsten hennes. Alt 

blir tross alt bedre og lettere for Jim om moren ikke bukker under for et angstanfall. Når hun 

gjør det, er hun ikke engang i stand til å koke poteter og lage seibiff, så Jim tar det han får, og 

vet at alternativet er at han får enda mindre.       

 Slike eksempler finnes det mange av i romanen og gir oss et tydelig bilde av 

rollebyttet mellom Jim og mamma. Jims mamma er altså til stede i hans liv, men på grunn av 

angsten hennes, klarer hun ikke å være delaktig eller opptre som den kompetente voksne. 

Som Hermansson påpeker er det i slike tilfeller, når de voksne svikter, at barna må være de 
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kompetente (Hermansson 2014, 22).         

 Jim må hele tiden ta hensyn til mamma og hennes angst, det er derfor lite rom for ham 

til å leke og være et barn med alt det som hører med. Når mamma får “skikkelig med angst, 

er hun et helvete å være i hus med” (15). Da tåler hun ikke bråk eller lyder i det hele tatt. Hun 

sukker, stønner og lager lyder som kan være så intense at Jim også føler på angsten hennes. 

Det beskrives som prikkinger oppover nakken og “gysninger. Som om noe skal skje med 

mamma. Som om hun skal få så mye angst at hun må på sykehus. Og kanskje dø” (28). Fordi 

det må være helt stille når mamma har angst, kan han ikke sette på musikk eller tv-en for å 

overdøve lydene. Han må gjøre så lite ute av seg som overhodet mulig.    

 Til tross for situasjonen hjemme klarer likevel Jim ofte å se lyst på livet. Han har et 

mantra som repeteres flere ganger i fortellingen, nemlig å se positivt på det hele for “med en 

positiv innstilling kan man venne seg til det meste” (188). Men når mamma truer med å 

“avlyse jula” (189) på grunn av angsten, er det vanskelig for Jim å ha en positiv innstilling. 

Det finnes en grense for hva en mor kan tillate seg og hva et barn skal finne seg i. Eller som 

Pollen sier ”når de voksne, som burde stille opp uforbeholdent for barna sine, ikke gjør det, 

oppleves sviket utrettelig” (Pollen 1999, 19). Jim klarer ikke lenger å være den voksne og 

skjule skuffelsen, likevel ser han på moren sin som er full av angst, og forsøker å overbevise 

seg selv om at jula ikke er så viktig likevel.  

 Espen Hammer bruker julehøytiden som et eksempel på fellesskapstradisjoner de 

fleste av oss fortsatt holder på. Til tross for den brede individualiseringen av samfunnet er det 

likevel et fellesskap vi opprettholder, nemlig å skape den “perfekte jul”, med alle de 

tradisjoner det innebærer (Hammer 2006, 46). Men slike fellesskapstradisjoner kan også 

virke ekskluderende for de som ikke får det helt til. At Eriksen har lagt handlingen til 

juletider er nok derfor ingen tilfeldighet. For det er i høytider som dette at familielivet blir 

satt på prøve. Alle hjem alle skal være glade, fylt av julepynt og dufte av deilig mat og 

julekaker. Familielivet blir satt under lupe, og avstanden mellom forventningene og innfrielse 

av disse blir ofte stor. Er det ikke også i jula at det tradisjonelle blir verdsatt? Da skal det 

helst feires slik det alltid har blitt feiret av familien i alle tider, tradisjonen tro.   

 Familien til Jim består bare av to personer, mamma og han selv. Ingen pappa, ingen 

søsken, og heller ingen øvrig familie er nevnt. Med en mamma med angst som ikke en gang 

tør å gå ut døra for å handle inn til jul, kan man vel hevde at deres familie er ganske langt 

unna tradisjonell. Dette er heller ikke noe som er viktig for Jim. Det eneste han ønsker seg er 

at mamma er frisk nok til å pynte, skaffe juletre og kjøpe inn en gave til ham. At mamma selv 

også ønsker å stelle i stand en fin julaften for Jim er det heller ingen tvil om. Hun gjør opp til 
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flere forsøk både på å lage julekaker, pynte, vaske og til og med forsøke seg ut for å handle 

gaver, et forsøk som ender opp i et nytt angstanfall, “Mamma tviholder handa mi, og den 

vesle kroppen henne skjelver. – Er hun syk? Spør butikkdama. – Nei!” (84). Vi vet lite om 

hva som utløser denne angsten hos mamma, men det blir nevnt flere steder at hun er redd for 

fremmede menn og dermed er hun også redd for å gå ut, “ – Mamma er mest redd for menn” 

(218). Senere nevnes det også at hun er mest redd for fulle menn. Kanskje har dette noe med 

den fraværende faren å gjøre? Men at angsten melder seg oftere og oftere jo næreme jul 

fortellingen kommer er tydelig, og har vel kanskje også sin naturlige årsak. At en mor ønsker 

å skape en jul for sin sønn slik som det forventes, er nærtliggende å tro.    

 Når Terjes alkoholiserte far ramler over Jims mamma i et forsøk på å reparere 

strømmen i huset, når angstnivået en ny høyde, og jula står virkelig i alvor for å bli avlyst, 

“Hun er kritt-blek. Hun stirrer rett foran seg med et svart blikk, og puster fort og tungt. Fjeset 

har liksom størknet i en hard, sint grimase. – Vi må avlyse jula, sier hun” (189). Ved siden av 

alle hensynene Jim må ta til sin mamma, blir han også hindret i skape nære vennskap fordi 

han ikke får ta med seg noen hjem, og når angsten er på sitt verste blir han mer eller mindre 

overlatt til seg selv med kommentarer som “Pell deg ut” (186) eller “Gå vekk!” (185). Helt til 

Pitbull-Terje begynner på skolen. 

 

5.3 Pitbull-Terje  
Terje er ny i klassen til Jim. Han beskrives som helt “jævlig feit” (8), av klassens tøffinger, 

Kurt og Roger, og de er heller ikke sene med å fortelle ham direkte hvor feit han er. Terjes 

svar på dette er at han “går amok” (7) og flyr på Kurt, slenger han i bakken og forteller ham 

at navnet hans er Pitbull-Terje, han har nemlig en Pitbull hjemme. Pitbull-Terje er den rake 

motsetningen av Jim. Der Jim gjør seg mer eller mindre usynlig i håp om å holde seg unna 

konflikter, gjør Terje det motsatte. Likevel føres disse to guttene sammen. Jim på sin side er 

livredd for Terje, og når han oppdager at den han frykter mest på skolen har overatt 

bunkersen hans, blir det krise. Bedre blir det heller ikke den dagen Jim finner Terje hjemme 

hos seg selv, sittende i sofaen til mamma som den mest naturlige ting i verden. Det er også da 

Pitbull-Terje bestemmer seg for at  “– Fra nå av er vi bestekamerater!” (61). Noe Jim er pent 

nødt til å gå med på “ – Hvis ikke, så banker jeg deg!” (68).  

  I Bakkens analyse av romanen argumenteres det for at Terje kun skal fungere som en 

slags reddende engel for Jim, ettersom man får vite svært lite om bakgrunnen hans. Ifølge 

Bakken gir romanen lite forklaring på hvorfor Terje ofte dukker opp på de stedene Jim er og 
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hjelper ham ut av vanskelig sitasjoner. Det er derfor ikke ment for leseren å bruke tid på å 

forstå karakteren Terje, men heller fokusere på virkningen han har på Jim. Her er jeg uenig 

med Bakken. Han unnlater nemlig å nevne episodene der Jim er hjemme hos Terje og blir 

vitne til kaoset i leiligheten, faren som drikker, episoder der Terjes far, Torstein, kaster 

juletreet ut av vinduet, eller beskrivelsene av Torstein som en rufsete, småsint nisse på 

kjøpsenteret:  

              
Ut fra dassen kommer Torstein stabbende. Han har skjegget oppå hodet. Fort trekker 
han det ned på haka. Ungene springer imot han, og roper og flirer. Snart har han unger 
på alle kanter. En av dem napper han i skjegget. Unger nå til dags eier ikke folkeskikk. 
– Slutt! brøler Torstein så det drønner i hele kjøpesenteret (138-139).   
                                                                  
                                                     

Også Terje har lært seg en måte å overleve på. Han spiller rollen som skremmende tøffing 

som ikke er redd for noen, for å kamuflere sin egen usikkerhet. Jeg vil heller påsta at Jim og 

Terje er kontraster til hverandre, men kommer fra den samme bakgrunnen. Alenebarn med 

foreldre som svikter i omsorgsrollen. Der Terje er svak er Jim sterk og motsatt. De trenger 

hverandre. Terje er ikke bare Jims reddende engel, Jim er også Terjes. Dette ser vi tydelig 

eksempel på i siste kapittel når Jim må gå litt amok for å redde Terje fra sin sinte far,            

 

  Jeg slipper brølet helt ut. Ekkoet drønner mellom               
 husveggene.                                    
 Jeg er helt ør, halsen er tørr.                                                                                                  
 Terje og Torstein ser ut som om de har sett en zombie.                                                    
 Torstein kremter tynt. Ganske spakt sier han:                                                                             
 – jeg skulle bare hente Terje.                                                                                                       
 – Terje skal overnatte! roper jeg (211). 

 
 

Ved å skape to karakterer som begge kommer fra utradisjonelle familiestrukturer, viser 

Eriksen hvor ulike utfallene av omsorgssvikt kan være. Samtidig viser han også hvordan de 

er på jakt etter akkurat det samme. Nemlig å få lov til å være barn i trygge hjem, der de 

voksne er voksne og barn er barn. På nettopp dette punktet mener jeg Bakken belyser noe 

svært viktig, nemlig ønsket om å finne tilbake til de tradisjonelle rollene. 

 Jim og mamma og Terje og pappa står i en klar kontrast til hverandre, men på begge 

kanter skjer den en form for omsorgssvikt. Jim og mamma er spinkle, engstelige og 

forsiktige. Jim må passe på sin angstfylte mor og ta hensyn. Hvis ikke han handler og lager 

middag, er det ingen som får mat. Terje og Torstein er på sin side tjukke, høylytte og har 

begge et voldsomt temperement. Hjemme hos dem er det skittent og ser helt “bomba ut. På 
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gulvet ligger flere kofferter som det tyter klær ut av. En bunke med gammeldagse plater har 

seget utover gulvet. Flere åpne pappaesker står hulter til bulter, og masse lego og noen 

lekebiler ligger strødd utover” (98).  

Heller ikke hos Terje er er det mer enn én forelder. Der mangler det en mamma, og 

kanskje det er nettopp dette som er årsaken til Torsteins alkoholproblem? I et risikosamfunn 

der den eksistensielle utryggheten vokser, valgmulighetene virke nærmest uendelige, og det 

tradisjonelle fellesskapet er oppløst, kan det være vanskelig finne fotfeste og lett å ta “feil” 

valg (Hammer 2006). Felles for Jims mamma og Terjes pappa er at de begge nettopp har 

mistet litt fotfeste, og lever på sett og vis på siden av samfunnet. Der den ene ikke tør å møte 

verden der ute i det i hele tatt, må den andre ty til alkohol. På grunn av dette opptrer de begge 

som inkompetente foreldre for sine barn. Jim og Terje er mer eller mindre overlatt til å klare 

seg selv, men også til å til en viss grad passe på foreldrene. Noe de begge har blitt eksperter 

på. Et godt eksempel på dette er når de samarbeider om å få pappaen til Terje til å komme og 

reparere elektrisiteten hjemme hos Jim, uten at mammaen våkner. Torstein har vært på 

julebord og drukket seg full, noe som gjør oppgaven litt mer utfordrende: “Så snart Torstein 

er innenfor dørstokken, holder jeg handa opp og får han til å stoppe. Jeg legger meg på huk 

og knyter opp skolissene. Terje setter seg på kne og hjelper til med å holde fast i skoene, så 

Torstein bare kan smette rett ut av dem” (177).                                                                                                            

 At de lider felles skjebne er nok det som også fører dem sammen som venner, for som 

Jim selv sier, “Man kan si mye stygt om Terje. Men tross alt er faren hans nesten like ille som 

mamma” (184). Begge lengter de bare etter å være barn som leker med playmo og ikke har 

ansvar for annet enn å være barn. Likevel hevder Bakken at barna fremstår som postmoderne 

helter, mens foreldrene svikter. Men er barna helter? I mine øyne er de postmoderne tapere. 

De lider under foreldrenes svik, og må ufrivillig ta på seg foreldrenes rolle. Bakken skriver 

også selv at barna som skildres er barn som “sviktes av foreldrene sine, og som dermed 

tvinges til å ta ansvar for sitt eget – og ofte også foreldrenes – liv” (Bakken 2004, 193). 

Muligens kan de fremstå som helter for oss lesere fordi de tar på seg voksenrollen og passer 

på sine foreldre, men i bunn og grunn har ikke barna noe annet valg. 

Som ungdommene i Ein motorsykkel i natta, har heller ikke Jim og Terje noen tydelige 

voksne rollemodeller som de er nysgjerrige på eller kan gjøre motsand mot. Tvert i mot synes 

Jim dette med øl, røyk, jenter og kyssing er ganske uinteressant og noe han helst vil unngå, 

“En av ulempene med å gå i sjuende, er at man må være sammen med jenter. Så langt har jeg 

sluppet billig unna. Det har ikke Kurt” (36). Når den voksenverdenen man kjenner mest til 

virker alt annet enn tiltalende, er det naturlig at ønsket om å forbli barn så lenge som mulig er 
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sterkt. Men som barn av det postmoderne samfunnet der grensenes mellom barn og voksen 

stadig blir svakere, blir de som nevnt ofte tvunget inn i voksenrollen, fordi foreldrene 

mislykkes i å ta den.  

 Romanens peritekst, altså dens tittel og forside, kan virke noe misvisende etter å ha 

lest fortellingen om Jim og Terje. Tittelen er som kjent Pitbull-Terje går amok og på forsiden 

er det bilde av en sint Terje som ser ut til å gå amok. Og Pitbull-Terje går amok tidlig i 

fortellingen. Likevel er det kanskje Jim selv, som virkelig og ganske uventet går amok. Det er 

nemlig ikke bare mammaen til Jim som truer med å avlyse jula. Også Terjes pappa, ikke bare 

avlyser, men rett og slett kaster jula ut i forbindelse med en krangel mellom ham og Terje. 

Jim står utenfor og er vitne til basketaket som ender i at Torstein kaster juletreet ut vinduet 

med pynten på. Dette blir for mye å tåle både for Jim og Terje, “Det er ganske ille å ha en 

mamma som har angst. Men mamma bare avlyser jula, pappaen til Terje hiver den ut” (198). 

Terje rømmer ut av vinduet i en taustige, klar for å få ut sitt sinne ved å hive ut Kurt og Roger 

fra bunkersen en gang for alle. Forsøket ender i slåsskamp mellom Jim, Terje, Kurt og Roger. 

Selv om de ikke klarer å ta tilbake bunkersen, er det likevel et lite høydepunkt i fortellingen 

fordi Jim her erklærer sitt vennskap til Terje foran Kurt og Roger. 

 

Jeg tror du har misforstått, sier han. – Jim og jeg  
er nemlig bestevenner.  
Terje ser på meg. Panna krøller seg.  
– Ikke sant? sier han. Stemmen er bittelitt usikker.  
– Ja! roper jeg” (205).  

 

Det er Terje og Jim mot Kurt og Roger, og kanskje også litt mot Jims angstfylte mor og 

Terjes alkoholiserte far. Som nevnt har Terje og Jim det til felles at de lider under det å ha 

inkompetente foreldre, men de takler dette på ulike måter. Terje spiller rollen som farlig, gal 

og sint gutt med en Pitbull hjemme. Jim spiller en nesten selvutslettende rolle, og forsøker å 

gjøre alle til lags. Men den dagen moren til Jim nøler med å åpne ytterdøra for Terje, som 

kommer løpende etterfulgt av faren, som i Jims tanker er “galere enn et helt sinnssykehus” 

(209), er det nok,  

 

– Jeg har angst! 
Det er da det skjer. Det verste av alt, Jeg eksploderer. Hele hodet sprenges i smell og 
flammer. Det knatrer og gnistrer mot panna. 
Ut av meg braker et drønnende BRØL. 
Et skikkelig vrælebrøl.  
Som brenner i halsen. Som skraller i ørene. Og rister i skjelettet. 
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Jeg går visst amok. Fullstendig amok. (210–211) 

 På grunn av Terje klarer Jim til slutt å få ut alt det undertrykte raseriet og 

frustrasjonen sin.  Etter dette opprettes det en normalsituasjon, i alle fall for en liten stund, 

der mamma er den voksne og Jim og Terje får leke med Playmo uten å bli hysjet på. Det er 

altså Jim som bryter med sin rolle og virkelig går amok. I likhet med Miki i Skriket, er det 

dette skriket eller brølet som virker som en slags frigjørende ventil. Det er ikke bare 

sviktende foreldre som er utløsende faktorer for at Jim går amok. Også frarøvingen av hans 

bunkers er med å bygge opp dette sinnet som til slutt resulterer i et enormt brøl.  

5.4 Bunkersen 
Denick hevder at familien har fått en ny funksjon i det postmoderne samfunn. Hjemme hos 

familien er det ene stedet der  “emotionalitet kan få lov til at blomstre nogelunde 

unkontrollert” (Denick 2005, s. 91). Grunnet at barn beveger seg mellom mange sosiale 

arenaer som fører til at de også spiller ulike roller, skal hjemmet fungere som et sted der man 

kan legge vekk rollene. Fordi Jim også spiller en rolle hjemme, blir bunkersen viktig både for 

Jim, men også for handlingen i Pitbull-Terje. For Jim fungerer den som et slags fristed. Her 

har han playmoen sin og kan leke i fred og ro og være det barnet han er så mye han orker. I 

bunkersen er det ingen angstfylt mamma som ikke tåler lyder, ei heller Kurt og Roger som 

synes leking er barnslig.         

 Bunkersen er mamma og Jim sin hemmelighet, som ingen andre må få vite om. Når 

den en dag likevel bli invadert av først Terje deretter Kurt og Roger, er det til Jims store 

fortvilelse, “Det var derfor det var så fint med den bunkersen. Der kunne jeg leke med 

playmo i ro og mak, uten å være redd for å lage lyder, og uten å være redd for å høre 

mamma” (29). Bunkersen er altså svært viktig for Jim som et slags, i likhet med jungelen i 

Skriket, Neverland. En regresjon fra den virkelige verden og veien mot voksenlivet. Et sted 

hvor man kan være barn for evig. Jim trenger denne bunkeresen for å takle hverdagen med 

sin mamma og for å få fri fra de rollene han så ofte tar på seg. Samtidig tydeliggjør den et 

annet sentralt tema, nemlig ensomhet. Utenom om sin mamma, har ikke Jim noen ordentlig 

venner som han kan være seg selv rundt, og ikke trenger å spille en rolle. Kurt og Roger er 

han bare “venn”  med fordi alternativet, å være fiender, er mye verre. Bare alene i bunkersen 

kan han være akkurat slik han ønsker, å gjøre akkurat det han liker aller best.  

 Ved siden å være et viktig tilfluktsted for Jim, er bunkersen sentral for selve plotet og 

handlingen i fortellingen. Det er den alle konflikter, tilsynelatende, dreier seg om. Først 
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frarøver Pitbull-Terje bunkersen fra Jim, deretter er det Kurt og Roger som tvinger seg inn i 

det som skulle være Jims trygge hule, fritt for mobbere og forelder med angst. Ikke bare 

overtar Kurt og Roger bunkersen, de knuser Jims playmo, henger opp bilder av nakne damer, 

har fester og kliner med jenter. Selve symbolet på alt Jim ikke er klar for eller ønsker å være 

en del av. Hans eget Neverland er brutt ned til en partybule. 
 

Inne i bunkersen er alt forandret. Kurt og Roger har hengt opp bilder av rockstjerner 
og damer. I lenestolen sitter kurt med Hanne på fanget. De deler en røyk. Kari står 
borte ved et bærtbart stereoanlegg og blar gjennom noen CD-er. Hun er visst 
diskjockey. Borte ved skytehullet står Roger og kaster ut playmofigurer mens han 
flirer. Det knaser inni meg (53). 
 

Det er da Jim skjønner at han må få med seg Pitbull-Terje på laget i kampen om bunkersen. 

Videre følger en rekke episoder med mislykkede forsøk på overvinne Kurt og Roger og ta 

tilbake bunkersen. I en lang stund spiller Jim på to hester og er venner med både Terje og 

Kurt og Roger. Vennskapet med Terje holder han hemmelig for Kurt og Roger, fordi han 

anser de sistnevnte som de virkelige vennene sine. Jim vil ha helst ikke bli koblet til Terje i 

det hele tatt, å bli sett av de i klassen med ham er like ille som  “å være bestevenn med en 

føsteklassing” (62). Men etterhvert som Terje og Jim tilbringer mye tid sammen for å 

planlegge hvordan de skal hive ut Kurt og Roger, innser han mer og mer at Terje ikke er så 

verst likevel.  

 Ettersom mamma får oftere angst jo nærmere julaften man kommer, føler Jim 

fraværet av bunkersen godt på kroppen. Saken blir ikke bedre av at både Jims mamma og 

Terjes pappa på hver sin måte truer med å avlyse jula. Terje er den første til å gå amok ved å 

havne i en skikkelig slåsskamp med Kurt og Roger, og til tross for at han vinner kampen 

klarer han likevel ikke å vinne tilbake bunkersen. Etter at Jim har gått amok og “vekket” 

moren sin som for første gang klarer å tre inn i voksenrollen og sette ned foten for Terjes 

fulle far, opprettes det som nevnt en slags normalsituasjon. Terje og Jim får leke med playmo 

hjemme hos Jim, mens mammaen gjør normale mammagjøremål som å pynte til jul og lage 

kakao til guttene. Og i dette øyeblikket er ikke lenger bunkersen så viktig. Jim har fått en 

venn som liker å leke akkurat som ham, som han ikke trenger å skjule mammaen sin for og 

som han heller ikke trenger å late som at han er en annen for.  
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5.5 Humor og alvor 
Hvordan er det mulig å skrive om temaer som angst og alkoholisme hos foreldre i en barne- 

og ungdomsbok? Som nevnt er det den ytre handlingen om Jim og Pitbull-Terjes kamp mot 

mobberne som de yngre leserne trolig forholder seg til. Likevel er den indre handlingen om 

de to guttene og deres liv med sviktende foreldre såpass fremtredende, at det vanskelig lar 

seg gjøre å overse den. Flere av kapitlene handler stort sett bare om mammas angst og bærer 

titler som “Hyperangst” (185) og “Angsten durer i vei” (187).  Når Jims mamma er på sitt 

verste, kan hun opptre ganske så slemt overfor Jim. Opptil flere ganger i løpet av fortellingen 

møter Jim er mor som skriker “- La meg være i fred!” (88) eller “- Pell deg ut!” (90), selv om 

han kun ønsker å trøste moren sin. Likevel fremstår disse episodene mindre dramatisk 

grunnet ett enkelt grep, nemlig bruk av humor. Eriksen skildrer foreldrenes svik med en 

galgenhumor som både dekker til og avslører at Jim synes situasjonen han befinner seg i, er 

nokså trist:                       

 
Med en positiv innstilling kan man venne seg til de meste. De som har søsken må 
venne seg til søstre og brødre som kan være truende til litt av hvert.  
Erting og banking, for eksempel.  
De som har en far, må pent venne seg til han,  
uansett hvor streng og sur han er. Og vi som har en mamma  
vet at DET heller ikke er så lett. Men det er mulig (188).    
     

 
Det er ikke bare fortellerteknikken til Eriksen som gjennomgående er humoristisk, men også 

forholdet mellom Jim og mamma er fylt med humor. Det vises blant annet i deres 

medisinrutiner. Jim spiller doktoren som spør om de skal “avbestille den lobotomien” (66), 

hvorpå moren alltid svarer “du kan i hvert fall utsette den” (67), før hun får medisinen sin av 

Jim. Spesielt godt vises humoren dem i mellom når mora drister seg ut på julegavhandling for 

første gang på lenge,                            

 

Nå er det bare sekunder igjen til Fru Armstrong skal sette sine bein på månen, som 
første mamma i verden! 
Mamma flirer. Det er år og dag siden hun har vært så bra. 
Jeg finner frem hanskene og trer dem på hendene hennes.  
- Da er månehanskene på! Nå gjenstår bare den livsviktige månehjelmen (80).   

Humor og naivisme har preget mye av litteraturen på både 80-, 90- og 2000-tallet, og mange 

forfattere benytter humor for ”å balansere og dempe den såre eller pessimistiske 

underteksten” (Birkeland, Risa og Vold  2005, 379). Å tematisere angst og alkoholproblemer 
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hos de voksne kan oppleves som litt for stort alvor i en barnebok, men grunnet Eriksens 

verbale humor og en enkel skrivmåte, kan romanen leses uten at det kun blir en trist fortelling 

om en ensom gutt med en angstfylt mor. Samtidig vil de som befinner seg i en lignende 

situasjon, kunne kjenne seg igjen og trygges ved at det finnes andre der ute som har det som 

dem.            

 Ved å skrive tilsynelatende enkle, lettleste bøker om tradisjonelle ungdomstemaer 

som mobbing og vennskap, men med en underliggende mer alvorlige tone, treffer Eriksen 

også den voksne leseren. Barbara Wall kaller dette i The Narrator’s Voice, The Dilemma of 

Children’s Fiction for dual address. Det vil si at forfatteren henvender seg både til den 

voksne leser og til barneleseren, uten at det går på bekostning av den andre (Wall 1991, 35). 

Og det er nettopp dette jeg mener Eriksen får til i Pitbull-Terje ved å bruke humor som 

motvekt i en ellers alvorstynget fortelling. På den måte får den voksne leser innblikk i 

hvilken innvirkning foreldre som oppfører seg inkompetent og uten ansvar kan ha på sine 

barn. Pitbull-Terje vil jeg hevde er et godt eksempel på hvordan barnelitteratur fortsatt kan 

virke didaktisk og oppdragende, men kanskje overfor foreldrene mer enn barna. Som 

Hermansson (2004) hevder regjerer den en slags uro rundt det å være forelder. Bøker som 

Pitbull-Terje kan derfor ha en slags oppdragende effekt, både på voksenleseren og på 

barnelseren. Leseren får sympati for barna, og til tider en viss anipati for foreldrene fordi man 

ser at det de ikke behandler barna bra. Leseren synes synd på barna og ønsker å redde dem.

 Som nevnt har Eriksen vært opptatt av å få guttene mer interessert i lesing. Han 

hevder selv at “Skal vi få gutta til å plukke opp boka, kan det til og med hende at noen bøker 

ikke må være ren kunst” (Birkeland, Risa og Vold 2005, 461). Som et resultat av dette skriver 

han selv enkle, lettleste bøker med en relativt actionfylt og humoristisk ytre handling. Han 

legitimerer på den måten romanen for gutta, slik at de også kan lese en bok om noe som kan 

være trist og vanskelig.  

5.6 Oppsummering 
Hvorfor har Eriksen valgt å skrive om mødre med sosial angst og fedre med 

alkoholproblemer i en barnebok? Er det kun for å rette søkelyset mot viktige temaer som kan 

være tabubelagt, eller kan det også være, i likhet med Hovland og som også Bakken (2004) 

påpeker, et spark til postmoderne sammfunnets higen etter frihet og oppløste roller? Thomas 

Ziehe (1989) hevder at grunnet den stadig stigende skilsmissefrekvensen som fører til flere 

aleneforeldre og omsorgssvikt, har foreldrene mistet noe av sin autoritet. Det postmoderne 
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barnet får mer kunnskap og de voksne mindre autoritet, fordi barna tidlig blir utsatt for deres 

foreldres problemer, og må ofte gjennomleve det samme med dem (Ziehe 1989). I Pitbull-

Terje er det nettopp dette som skjer. Her finner vi to gutter som begge bor med kun én 

forelder, og der begge foreldrene på hver sin måte svikter i relasjonen med sine barn. Både 

Jim og Terje skriker etter faste rammer, regler og rutiner. De ønsker ikke frihet til å dra ut i 

verden og oppdage seg selv, de ønsker trygghet og stabilitet i hjemmet, slik at de kan leke i 

fred og være barn. De ønsker seg tydelige voksenpersoner som gir dem innetider, lager 

middag og setter ned foten når det trengs. Foreldrenes angst og alkoholproblemer blir stadig 

lempet over i fanget på både Terje og Jim, og de må som regel overta styringen der 

foreldrene svikter.          

 Ifølge Denick (2006) må det postmoderne barnet forholde seg til mange flere ulike 

sosiale arenaer enn før. Det krever en stabil familie og hjemmesituasjon, et slags hvilested 

der man kan avreagere. Jim og Terje forholder seg kanskje ikke til så mange ulike sosiale 

arenaer, men de spiller likevel mange roller både på skolen og blant “venner”. I tillegg må de 

spille rollen som voksen i hjemmet, et sted som egentlig burde fungere som fristedet. Uten 

den hemmelige bunkersen, får aldri Jim pause fra de mange rollene han føler seg tvunget til å 

ta. Jim og Terje har heller ikke noe sted de kan møtes, annet enn ute, for hjemme hos 

hverandre kan de nemlig ikke være: 

 

- Vi sees i morra, sier jeg. 
- Terje! brøler Torstein. Terje skvetter til.  
- Men ikke hos meg, sier han. 
- Jim! Jim! hylskriker mamma der innefra. 
- Og i alle fall ikke hos meg, sier jeg (184). 
 

At hele fortellingen avsluttes med Jims frigjørende og nesten oppdragende brøl og krav om at 

foreldrene må ta seg sammen, er kanskje forfatterens budskap til leseren om å kreve en 

endring. Det fungerte jo for Jim? 
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6 Diskusjon og avslutning 
 

Ved å ta utgangspunkt i tre barne- og ungdomsromaner skrevet i postmoderne tid, har jeg 

forsøkt å finne en utvikling samt noen fellestrekk mellom disse. Hovedfokuset mitt har vært 

relasjonene mellom voksne og barn, nærmere bestemt de sviktende relasjoner. Ved hjelp av 

sosiologisk teori om det postmoderne samfunns tendenser, samt barne- og 

ungdomslitteraturhistorisk forskning, har jeg sett på hvordan relasjonen mellom voksen og 

barn framstilles, hvilke roller de inntar, hvordan foreldrenes svik preger barna, og satt det i 

sammenheng med tiden bøkene er skrevet i. I oppgavens siste kapittel vil jeg oppsummere og 

diskutere noen av de viktigste funnene jeg har gjort, samt trekke ut noen tendenser for de 

ulike periodene. Helt til slutt vil jeg komme med et svar på problemstillingen min og en 

konklusjon. 

 

6.1 Oppsummering av analysens viktigste funn 
Med utgangspunkt i postmoderne teori vil jeg i det følgende gjøre rede for tre punkter jeg 

mener er analysens viktigste funn, og som er relevante for å besvare oppgavens 

problemstilling.  

 

6.1.1 Fravær av autoritetspersoner 
Brembeck og Johansson (1996) hevder begge at skillene mellom barn og voksne har blitt 

utydelige, og at det kan virke som de voksne aldri vokser helt opp, samt at barna i større grad 

bli utsatt for en voksenverden de kanskje ikke er klare for. Denick (2005) legger til at den 

postmoderne familien skaper rom fro selvrealisering. Men hvis realiseringsprosjektet blir 

viktigere enn foreldrerollen blir barna taperne. De er mer eller mindre overlatt til seg selv når 

de skal ta valg og velge retning i livet. Der foreldre før som regel spilte en mindre rolle i 

barnebøkene, enten som venn, omsorgsperson, forsørger, oppdrager eller autoritetsperson, 

vies de nå større plass. Som Slettan (2004) påpeker at nå har ikke foreldre kun en funksjon 

som oppdragende voksenpersoner, men de er mer til stede som selvstendige individer med 

egne lyster, lengsler, svakheter og feil. Dermed møter vi oftere fremstillinger av foreldre som 

svikter i sin rolle, enten ved å være fysisk eller mentalt fraværende. Også Imeland 

konkluderer i sin masteroppgave med at foreldre i nyere bøker sjelden inntar noen av 
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DeWitts (2005) foreldrerollekategorier, fordi det er konflikter og omsorgssvikt som er i 

fokus. Romanene i min analyse er tydelige representanter for denne postmoderne tendensen. 

 I Skriket møter vi en rekke barn som alle lider under å være barn av foreldre som 

mangler blikk for dem. Foreldrene er for opptatte av sine egne prosjekter, som Anja Sørensen 

og hennes KVIFOBA-prosjekt, eller Devlin Helstar og hans onde mesterplan. Barna føler seg 

oversett av foreldrene som aldri tar seg tid til å bli kjent med dem. De er sånn sett overlatt til 

seg selv, og må ofte tre inn i voksenrollen der foreldrene glipper. I Ein motorsykkel i natta 

finnes det nærmest ingen voksenpersoner, og langt i fra autoritetspersoner. Her er handlingen 

lagt til en drabantby drevet av ulike bander, der ungdommen henger rundt på måfå uten 

hverken mål eller mening med livet. Jeg-personen bor sammen med en onkel, men han er for 

opptatt med å drikke seg full til å ta på seg rollen som forelder og autoritetsperson. 

Hovedpersonens foreldre har reist fra ham uten noen forklaring, og foreldrene til de andre 

ungdommene hører vi lite om.        

 Hovland skriver ikke om foreldre som er mentalt fraværende som i Skriket, men om 

totalt fravær av foreldre. I Pitbull-Terje er foreldrene igjen til stede fysisk, men fraværende 

mentalt. Jims mor lider av sosial angst, og Terjes far er alkoholiker. Det fører nok en gang til 

mangel på omsorgspersoner. Foreldrene er ikke mentalt til stede for barna sine, ikke fordi de 

er opptatt med selvrealisering, men rett og slett fordi de er for mentalt syke til å ta ansvar. 

Mangelen på autoritetspersoner gjør seg altså gjeldene i alle tre bøkene, men på ulike måter. 

Fraværet skaper utrygge barn med en aversjon mot å bli voksne.  

 

6.1.2 Tap av barndom 
                      

Neil Postman (1994) legger skylda på tv og reklame for den forsvunne barndom. Reklamen 

bidrar til å bryte ned skillene mellom voksen og barn. Og når ingen vokser opp, finnes det 

ikke lenger en barndom, livet består derfor bare av tre stadier, “At one end, infancy; at the 

other, senility. In between there is what we might call the adult-child” (Postman 1982, 99). 

Postmans påstand er satt noe på spissen her, men teorier om at tv og media gir barn tidlig 

innblikk i voksenverden, er han ikke alene om. Også Brembeck og Johansson (1996) ser 

klare sammenhenger mellom den brede mediaekspansjonen og de uklare skillene mellom 

voksen og barn. Både voksne og barn blir daglig utsatt for utallige valgmuligheter, og da er 

det ikke selvsagt at valget blir å tre inn i en voksenverdenen med alt som hører med av 

ansvar, “Auktoriteterna är dekonstruerade, de vuxnas normer och levnadssätt er bara ett 
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alternativ bland andra och inte ett särskilt attraktivt sådant” (Johansson 1996, 292).  

 Problemet oppstår dermed når barna opplever at de voksne ikke vil eller er i stand til å 

ta på seg voksenrollen. Da blir den oppgaven overlatt til barna som kanskje verken ønsker 

eller er klare for dette ansvaret, men som de likevel tar. Den danske familieterapeuten Jesper 

Juul hevder at barn føler seg ansvarlige for sine foreldres ved og vel fra tidlig alder av. Når 

det oppstår et tomrom i en familie fordi det enten mangler en voksen eller de voksne ikke tar 

ansvar “rykker et av barna alltid inn og forsøker å fylle tomrommet” (Juul 1996, 149). Barn 

som hele tiden må tre inn og ta del i voksenverden, mister muligheten til å få være 

bekymringsløse barn. De opplever et tap av barndom. Ellen M. Barra hevder at foreldre som 

ikke verner barna mot konflikter, ei heller gir dem noen sikre svar på store samfunnsspørsmål 

og skaper utrygge barn med en uforutsigbar framtidsutsikt (Barra 2004, 83-85). Det er 

nettopp disse utrygge barna som mangler autoritetspersoner i livet, og dermed bli tvunget til å 

ta på seg voksenroller, vi møter i Skriket, Ein motorsykkel i natta og i Pitbull-Terje. 

 Miki og de andre barna i Skriket har alle et savn etter en tid der livet var uten 

bekymringer, der de hadde foreldre som tok vare på dem og der de vare frie, men også trygge 

til å utvikle seg. Nå lever de i et slags fangenskap enten ved at de må være den voksne og 

ansvarlige i hjemmet, eller fordi de er tynget av foreldrenes problemer. Jungelen, som er et 

resultat av alle barnas minner, fantasier og drømmer fra en glemt barndom, blir en slags 

redning for barna. Her slipper de nemlig å vokse opp. I et samfunn der hver enkelt individ må 

forme livet sitt mer aktivt enn før, kan det for mange føles som en belastning. For dem som 

ikke klarer dette, hevder Turid Fosby Elsness i sin studie av tillitsrelasjoner i to norsk 

ungdomsromaner, at tilbaketrekking bli en løsning og en overlevelsesstrategi for mange 

(Elsness 2011, 40). 

 Jeg-personen i Ein motorsykkel i natta må ta vare på seg selv, fordi ingen andre gjør 

det. Han har få minner fra barndommen, men når en ung Pippi-lignende jente seiler nedover 

elva i en rød sofa, vekker det noe i ham. Det beskrives som en slags lengsel etter noe han ikke 

helt vet hva er. Når han senere møter denne jenta igjen ved en korsvei der valget er å bli 

sittende med jenta i sofaen, eller å få vite sannheten om sine foreldre, velger han det første. Å 

bli sittende i sofaen med jenta, blir, på samme måte som jungelen i Skriket, en slags regresjon 

til barndommen. Denne lengselen etter en trygg og forutsigbar barndom, finner vi også hos 

Jim i Pitbull-Terje. For ham blir bunkersen hans tilbaketrekning til barndommen. Her kan 

han leke med playmo i fred, uten å måtte ta ansvar for sine syke mor, eller opptre kul og 

ungdommelig overfor Kurt og Roger. I motsetning til barna i Skriket og Ein motorsykkel i 
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natta, blir Jim kastet ut av sitt “Neverland” og tvunget til å ta et oppgjør med de sviktende 

foreldrene, for kunne ta tilbake barndommen. 

 

6.1.3 Kritikk av det postmoderne samfunn 
Et postmoderne samfunn er et samfunn som bærer preg av etterdønninger fra utviklingen av 

et moderne samfunn. Det er et samfunn som har gått fra Gemeinschaft til Gesellschaft, der de 

tradisjonelle familiekonstruksjoner er oppløst. Et postmoderne samfunn preges av å være 

flytende og i stadig i endring. Mennesket har frihet til å velg identitet og retning i livet, men 

denne friheten kan raskt oppleves som en tvang. Giddens, blant flere, har kritisert samfunnet 

for å være et samfunn preget av “lengsel etter forutsigbarhet og trygghet” (Eriksen 2006, 25). 

Denne lengselen har ført til en nevrotisk, defensiv befolkning preget av trygghetsnarkomani. 

Men selv om det kanskje var farligere å vokse opp før, er det den eksistensielle utryggheten 

som øker. Kanskje ikke en unaturlig utvikling for en befolkning som vokser opp uten det 

trygge sikkerhetsnettet man tidligere fant i lokalsamfunnet. Ingen valg er tatt for deg, du må 

finne ut av alt på egenhånd. Et postmoderne samfunn er nemlig også et samfunn der tv og 

media hele tiden utfordrer vår oppfatning av verden, og det kan være vanskelig å skille 

mellom virkelighet og fantasi. De voksne forblir barn lenger, kanskje fordi det er skummelt å 

bli voksen, og man kan velge å la være. Det fører igjen til at barna blir fortere voksne, fordi 

de også blir utsatt for den evige strømmen av inntrykk via tv og media. Barndommen står i 

fare for å forsvinne. Etter å ha gått i dybden av de tre valgte romanene, ser jeg tydelig tegn til 

samfunnskritikk. På hver sin måte problematiserer de ulike sider ved å vokse opp i et 

postmoderne samfunn.  

 I Haugens Skriket finner vi voksne som er mest opptatt av å realisere seg selv og følge 

egne drømmer. Det er ikke lenger nok å ha en stabil jobb og være foreldre. Dette skaper 

utrygge hjem med foreldre som sjelden er til stede, noe som igjen fører til barn overlatt til seg 

selv og som blir tvunget til å opptre kompetente der de voksne svikter. Barna i Skriket ender 

opp i jungelen, borte fra hjemmet, men likevel tryggere. Her problematiserer Haugen denne 

spenningen mellom frihet og trygghet, og ikke minst tapet av barndom. Barna velger å forlate 

sin familie til fordel for et liv i jungelen. Selv om de er frie til å være seg selv i jungelen, og 

til dels trygge grunnet fellesskapet dem i mellom, er det likevel noe som mangler. Det finnes 

ingen voksenpersoner som kan gi dem omsorg og støtte eller være der som gode forbilder, 

slik at angsten for å vokse opp slipper taket. Friheten kommer på bekostning av trygghet, 

eller som Eriksen (2006) sier blir friheten stående som en kontrast til tryggheten. 
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 Ragnar Hovlands Ein motorsykkel i natta er kanskje den romanen der kritikken av det 

postmoderne samfunnet kommer tydeligst fram. Ikke bare lever barn i et samfunn uten 

autoritetspersoner, skillene mellom voksne og barn er visket ut, karakterene mangler en 

retning i livet og hovedpersonen plages ofte av at tilværelsen hans hele tiden forandrer seg. 

Fortellingen minner om scener fra en film, noe som gjøre det vanskelig både for leser og jeg-

person å skille mellom virkelighet og fantasi. Veiene man kan ta er ukjente og endeløse, og 

lengselen etter en tapt barndom ligger hele tiden og ulmer under overflaten hos 

hovedpersonen. Hovland gir heller ikke noe svar i avslutningen, noe som etterlater leseren 

med ubesvarte spørsmål, og følelsen av at framtiden er skremmende og uforutsigbar. 

 Hos Eriksen er det ikke fravær av voksenpersoner som er problemet, heller en total 

svikt i foreldrerollen. Det eneste Jim ønsker seg er å opprette en normalsituasjon der de 

voksne er kompetente, og barn får være barn. Her skiller også Eriksen seg fra Haugen og 

Hovland, for der ungdommene i Skriket og Ein motorsykkel i natta ønsker seg bort fra 

foreldre som sjelden eller aldri er til stede for dem, ønsker ikke Jim seg noe annet en mor som 

fungerer og at han kan være hjemme. Jim ville kanskje vært fornøyd med å ha en 

utearbeidende mamma, enn en ikke-fungerende en. Pitbull-Terje ble gitt ut i 2002 og 

tematikken i litteraturen har hatt en mye mer alvorlig vending, i takt med samfunnet. Det 

handler ikke lenger om foreldre som vil ut i verden og realisere seg selv. Det handler om 

foreldre som er forbi selvrealisering, og over i totalt svikt. De klarer ikke lenger å ta del i et 

normalt samfunnsliv, enten grunnet sosial angst, alkoholisme eller lignende.  

 

6.2 Utvikling og tendenser 
Denne oppgaven er basert på analyser av tre primærverker, og utvalget er for lite til at 

funnene kan generaliseres. Jeg har prioritert å gå i dybden på tre hovedbøker fremfor å vise 

frem en større utvikling, og analyserer romaner som belyser og fremstiller tendenser i tiden 

som en del samfunnsvitenskapelig forskning har påvist tidligere. Mitt romanutvalg 

representerer tendenser og en utvikling seg i mellom, men jeg vil igjen understreke at dette 

ikke nødvendigvis en generell utvikling. I avslutningen vil jeg forsøke å gjøre rede for mine 

viktigste funn i fremstillingen av de sviktende relasjonene mellom voksne og barn.  
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6.2.1 Fra det komplekse til det enkle og fra frihet til trygghet 
I mitt romanutvalg identifiserer jeg en viss utivkling fra det komplekse til det enkle i struktur 

og fortellerteknikk. Skriket, som ble utgitt i 1989, har en svært avansert komposisjon. 

Barnelitteratureksperten Maria Nikolajeva kaller det “multiple plot narrative” (Nikolajeva 

2004, 109), hvilket vil si at mange ulike handlinger knyttes sammen på en dialektisk måte. 

Haugen har skapt et enormt persongalleri, flere fortellinger utspiller seg parallellt med 

hverandre og grunnet nullfokalisering er det vanskelig å finne fram til en hovedperson. 

Haugen gir heller ingen forløsende avslutning der leseren kan lukke igjen boka med full 

visshet om at det gikk bra med hovedpersonen.       

 I Ein motorsykkel i natta utgitt i 1992, er handlingen mer kronologisk oppbygd, og 

ettersom Hovland har benyttet seg av intern fokalisering følger vi fortellingen gjennom jeg-

personens øyne. Her ligger utfordringen i forfatterens symbolbruk og ikke minst de mange 

historiene som virker for fantastiske til å være sanne. Det blir rett og slett vanskelig å skille 

faktiske hendelser fra hendelser som kanskje bare skjer i jeg-personens hode. Heller ikke 

Hovland etterlater leseren med noen løsning.      

 Pitbull-Terje fra 2002 har en kronologisk oppbygging med kun ett plot, som 

understøttes av små illustrasjoner. I likhet med Hovland har også Eriksen brukt intern 

fokalisering. Romanen er actionpreget og med sitt enkle og naivistiske språk appellerer den 

til de unge. I Pitbull-Terje serverer også Eriksen en løsning til leseren. Der barna i Skriket og 

jeg-personen i Ein motorsykkel i natta flykter fra problemene sine, tar Jim et oppgjør med 

moren, og tvinger henne til å ta ansvar. Leseren kan derfor i dette tilfellet lukke boka trygt, 

vel vitende om at hovedpersonen har det bra. Den samme komposisjonen finner vi i Svingens 

Sangen om en brukket nese fra 2012. Her ser vi  altså en tydelig dreining bort fra det 

avanserte og estetiske og over i det enkle. Målet er ikke å utfolde seg kunstnerisk, men å få 

ungdommen til å lese. 

 Når det gjelder tematikk og grad av svik hos de voksne, går utviklingen i motsatt 

retning av hva den gjorde kompositorisk. I Skriket blir barna sveket av foreldre ved at de blir 

viet lite oppmerksomhet. Foreldrene har ikke tid til dem og er for opptatt av seg og sitt til å 

være de omsorgspersonene barna trenger. Sviket ligger i at foreldrene ikke kjenner barna 

sine. I  Ein motorsykkel i natta er det totalt fravær av voksenpersoner og ungdommen er 

tvunget til å klare seg selv. Jeg-personen føler seg utrygg og usikker på hvem han er. Å bli 

forlatt til en full onkel av sine foreldre, oppleves som et stort svik.     

 Boken fra 2000-tallet presenterer mer alvorlige temaer enn bøkene fra de to andre 
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tiåerene. Her blir ikke barna bare oversett eller forlatt av sine foreldre, her finner man 

emosjonelt fraværende voksenpersoner som lemper problemene sine i fanget på barna. I 

Pitbull-Terje finner vi Jim som må streve med en mor med sosial angst, og Terje med en 

alkoholisert far. Foreldrenes totale svikt i foreldrerollen, gjør at Jim og Terje må være de 

voksne og kompetente i familien. Ikke bare må Jim gjøre all handling og matlaging, han må 

også opptre som morens støttespiller når angsten slår til for fullt. Det samme forholdet finner 

vi mellom Bart og moren i Sangen om en brukket nese.  

 En siste utvikling jeg har identifisert i min analyse av disse tre bøkene, er forfatternes 

budskap til leseren. Budskapet ligger i spenningen mellom frihet og trygghet. Eriksen (2006) 

argumenterer for at det postmoderne samfunn skaper mer utrygghet og usikkerhet enn 

tidligere samfunn. Årsaken er at det stadig er i endring, samt at de små lokalsamfunnene er 

byttet ut med samfunn i mye større i utstrekning (2006, 18). Han snakker ikke her om en 

utrygghet i tilværelse, men om den eksistensielle utryggheten. Befolkningen har ikke et 

lokalsamfunn å støtte seg til, men må stå på egne ben og stole på seg selv. Frihet handler ikke 

lenger om noe kollektivt, men om noe individuelt. Det er opp til hvert menneske å skape sin 

egen frihet. Denne friheten kan dermed fort tippe over til å heller føles som en tvang, når 

valgfriheten utelukkende blir et individuelt anliggende. Det finnes ingen “sjef” som kan ta 

valgene for deg, eller vise deg vei. Hver enkelt må stå til ansvar for egne avgjørelser, noe 

som fører til en redsel for å feile.  

 Haugens forfatterskap preges av denne spenningen mellom frihet og trygghet, og vi 

finner den også i Skriket. Som nevnt velger barna her å forlate sine familier til fordel for 

frihet i jungelen. Her kan de være seg selv uten å tynges av foreldrenes fravær eller 

manglende blikk for dem. Men jungelen er jo ikke nødvendigvis et frihetens paradis der 

barna kan utvikle seg slik de ønsker, den fungerer mer som en regresjon, et gjemmested fra 

resten av verden. Hvorfor velger barna denne tilbaketrekkingen til en evig barndom? Kanskje 

fordi det å vokse opp i et samfunn der jaget etter valgfrihet har blitt så stor at den har gått på 

bekostning av tryggheten, virker skremmende. Ingen av barna i Skriket har blitt hjulpet eller 

veiledet av sine foreldre, for også foreldrene mangler veiledere. Å trekke seg tilbake til 

jungelen for å leve som Zhahdiner-folket der fellesskapsånden står sterkt, blir løsningen. 

Haugen signalisere derfor et ønske om frihet til å utvikle seg, men også et ønske om et 

samfunn som hjelper hverandre med denne utviklingen.     

  Ein motorsykkel i natta retter som nevnt en ganske tydelig kritikk mot utviklingen av 

det postmoderne samfunnet. Kritikken viser seg i fraværet av voksenpersoner, et samfunn i 

stadig endring, de uklare skillene mellom fantasi og virkelighet, og ikke minst de mange 
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valgmulighetene. Jeg-personen står hele tiden fritt til å ta si egne valg og velge sin egne veier 

i livet, men han må gjøre det alene. Ingen tar ansvar for ungdommene i drabantbyen heller, de 

må stå på egne ben. Det skaper utrygghet og en lengsel tilbake til den trygge barndommen. 

Her forstår jeg Hovlands budskap som en sterk kritikk av denne individualiteten og 

manglende tryggheten det postmoderne samfunnet skaper.      

 I Pitbull-Terje er ønsket om frihet byttet ut med et ønske om trygghet og 

forutsigbarhet. Det eneste Jim og Terje vil, er å få lov å være barn med foreldre som tar 

ansvar og setter grenser. Sånn sett ønsker de seg frihet til å være barn. At både moren til Jim 

lider av sosial angst og Terjes far er alkoholiker, er kanskje også et signal fra forfatteren om 

at individualsamfunnet ikke fungerer. Den eksistensielle utryggheten øker når valgfriheten 

blir for stor og hver enkelt må stå til ansvar for sine valg. 

 

6.2.2 Tendenser 
En tendens man finner i barnebøkene skrevet i postmoderne tid, er hvordan de henvender seg 

til den voksne leser. Nodelman (1997) hevder at barnelitteraturens hoveddrivkraft er den 

didaktiske bestrebelsen på å lære barn å dele de voksnes syn på verden. Her mener jeg de tre 

romanene skiller seg fra standarden. Den implisitte leseren er kanskje ikke lenger bare barnet 

eller ungdommen, men også den voksne. Vi snakker her om det Wall kaller dual address, når 

forfatterne henvender seg både til barn og voksne. Hermansson påpeker i sin analyse av 

bildebøker fra 2000-tallet at litteraturen i de senere år henvender seg mer til voksne, og da 

spesielt foreldre (Hermansson 2014, 21), enn før. Denne tendensen finner vi også i barne- og 

ungdomslitteratur. I alle bøkene jeg analyserer er den didaktiske hensikten like mye ment for 

den voksne, som for barnet. Både Haugen, Hovland og Eriksen skaper barnekarakterer som 

må opptre kompetente for å enten ta over en sviktende foreldrerolle, eller rett og slett for å 

klare seg helt selv på grunn av manglende foreldre. Da er det ikke lenger barn som skal dele 

de voksnes syn på verden, men heller de voksne som skal forsøke å se og forstå barnas 

verden.            

 I Skriket er det de voksne og barna som ønsker å bevare barndommen i seg som 

slipper inn i jungelen, og Veronica Høyli blir stående som et symbol på håp om at foreldre 

ikke skal glemme hvordan det er være barn. Hovland viser med Ein motorsykkel i natta 

usikkerheten og utryggheten som hersker hos ungdommer som vokser opp uten autoriteter og 

tydelige voksne. I Eriksens Pitbull-Terje viser forfatteren tydelig hvilken belastning det er for 

et barn å måtte opptre som en voksen og ansvarlig, når alt han vil er å være fri til være et barn 
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uten voksenlivets forpliktelser. Disse tre romanen vil jeg derfor hevde er et godt eksempel på 

hvordan barnelitteratur fortsatt kan virke didaktisk og oppdragende, men kanskje overfor 

foreldrene mer enn barna. 

 Bøkene fra 80- og 90- tallet har det til felles at de befinner seg i grenseland mellom å 

være litteratur for barn eller voksne. Nodelman (1997, 27 – 28) mener et av punktene 

barnelitteratur skiller seg fra voksenlitteratur på, er hvor vidt hovedpersonen som reiser 

hjemmefra til slutt vender hjem igjen, eller velger livet utenfor hjemmet. I barnelitteratur 

vender som oftest barnet hjem igjen til det trygge forutsigbare. Skriket og Ein motorsykkel i 

natta bryter begge med dette punktet. Ingen av hovedpersonene vender hjem igjen, de velger 

begge et liv utenfor. Nodelman skiller også barnelitteratur fra voksenlitteratur ved å se på 

avslutningen. Barnelitteratur skal som regel ha en lykkelig slutt og en avrunding som gir 

leseren full visshet om at protagonisten har det bra. Både Skriket og Ein motorsykkel i natta 

har en åpen slutt som gir leseren en “längten efter nya berättelser” (Nikolajeva 1997, 166). På 

flere punkter beveger disse bøkene seg i grenseland mellom å være voksen- eller 

barnelitteratur.           

 På 2000-tallet er tendensen en annen. Ser man på komposisjonen kan det virke som 

både Pitbull-Terje og Sangen om en brukket nese mer bevisst skriver for barn. Språket er 

enkelt, handlingen dreier seg rundt ett plot, og hovedpersonene vender hjem til en ny og 

bedre tilstand. Leseren får også tilfredstillelsen av en positiv avslutning som runder av 

teksten. Samtidig er tematikken tyngre i bøkene fra samtiden. Fraværende foreldre er byttet ut 

med foreldre som lider av angst eller er alkoholiserte, uten evne til å ta vare på barna. På den 

måten er disse bøkene også rettet mot både en voksen leser og barneleseren.  

 Alle de nevnte romanene tar for seg relasjoner der foreldrene på ulike måter svikter, 

slik at barna må tre inn i voksenrollen. Der man tidligere ville lære barna at borte bra, men 

hjemme best, viser de utrygge hjem på grunn av inkompetente voksenpersoner. Vi ser derfor 

en tendens til at barne- og ungdomslitteraturen har gjort en dreining bort fra det tradisjonelle 

omsorgsmønsteret og det trygge hjemmet, og mot dysfunksjonelle familier med utrygge hjem 

der barna ikke ønsker å være frie, men trygge. 
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6.3 Svar på problemstilling 
I denne studien har målet mitt vært å undersøke hvordan de sviktenden relasjonene mellom 

barn og voksen blir fremstilt i tre norske barne- og ungdomsbøker skrevet i postmoderne tid. 

Gjennom nærlesing og ved hjelp av postmoderne teori både innen litteratur og sosiologi, har 

jeg sett på hvordan foreldrenes svik femstilles, og hvordan barna reagerer på sviket. Jeg har 

også satt romanene i sammeheng med tiden de er skrevet i. Gjennom hele oppgaven har 

problemstillingen min vært, Hvordan fremstilles de sviktende relasjonene mellom barn og 

voksen i tre barne- og ungdomsbøker skrevet i postmoderne tid? 

 Etter å ha arbeidet meg gjennom romanutvalget mitt, sitter jeg igjen med noen viktige 

funn. Det ene funnet er fremstillingen av foreldrenes svik, som utvikler seg i mer alvorlig 

grad jo senere boken er skrevet. Barnebøkene jeg har analysert fra 80- og 90-tallet tematiserer 

foreldre som er fraværende mentalt eller fysisk, mens romanen fra 2000-tallet tematiserer 

foreldre som av ulike årsaker, gjerne psykiske, ikke er i stand til å ta vare på barna sine. 

 Mitt andre funn er fraværet av barndom. Som en konsekvens av foreldrenes svik, 

mister barna en bekymringsfri barndom, en tid de alle lengter tilbake til. De må ofte ta på seg 

voksenrollen der foreldrene av ulike årsaker glipper, noe som hindrer dem i å være barn. Et 

tredje funn er den, i min øyne, åpenbare kritikken av det postmoderne samfunnets utvikling. 

Alle bøkene jeg har analysert kritiserer på hver sin måte individsamfunnet som stadig er i 

endring. Verden går for fort, endringene skjer for raskt, søken etter identitet blir vanskeligere, 

barna blir for fort voksne og de voksne ser aldri ut til å vokse opp. Alle mangler en klar 

retning i livet, og det er konsekvensen av et individualisert samfunn med uante 

valgmuligheter.  

 Et siste funn er fremstillingen av spenningen mellom frihet og trygghet. Haugens 

roman ble skrevet 1989, da oppløsning av faste roller og systemer kanskje fremsto som 

frigjørende for mange. Eriksen skriver om den samme oppløsningen 13 år senere, i en tid når 

denne oppløsningen ikke lenger virker så frigjørende, fordi man har sett konsekvensene av 

ansvarsløse foreldres handlinger. Og kanskje er det her bøkene møtes, ved at de ønsker å gi 

barn frihet til å velge sin rolle og skape sin egen identitet. Det krever foreldre som setter 

grenser, men som samtidig lar barn få være barn.  

 

 

 

 



	82	

Litteraturliste 

Anderson, David, & Hamilton, Mykol. (2005). Gender Role Stereotyping of Parents in 
 Children’s Picture Books, The Invisible Father. A Journal of Research, 52(3), 145- 
 151.  doi, 10.1007/s11199-005-1290-8          
Andersen, Per Thomas. 2003. Tankevaser – Om norsk 1990-tallslitteratur. Oslo                                                                                   
Aspås, Anne-Berit. 2002. Zeppelin, Tarzan og Peter Pan – gjennombrudd til virkeligheten. 
 Et perspektiv på Tormod Haugens forfatterskap. Årboka. Litteratur for barn og unge.    
 Oslo, s. 97-108.                 
Bakken, Jonas. 2004. “Kunsten å gå amok. Endre Lund Eriksens Pitbull-Terje går amok.  
 Barneboklesninger. Norsk samtidslitteratur for barn og unge. Red. Agnes-Margrethe 
 Bjorvand og Svein Slettan. Bergen, s. 193 – 203                                                             
Barra, Ellen M. 2004. “Ung identitetssøking og voksnes tilpasningskrav i fire ungdomsbøker 
 utgitt mellom 1979 og 1999”. Årboka. Litteratur for barn og unge. Red. Per Olav 
 Kaldestad og Karin Beate Vold. Oslo, s. 75-88       
Baumans, Zygmunt. 2006. Flytende modernitet. Overs. Mette Nygård. Oxford                                  
Bache-Wiig, Harald. 1996. Norsk barnelitteratur – lek på alvor. Glimt gjennom hundre år. 
 Oslo              
Birkeland, Tone, Risa, Gunvor og Vold, Karin Beate. 2005. Norsk barnelitteraturhistorie 
 (2. utgave). Oslo, Det Norske Samlaget.         
Brembeck, Helene. 1996. “Postmodern barndom”. Postmodern barndom. Red. Helene 
 Brembeck og Barbro Johansson. Göteborg, s. 9 – 19             
Dahle, Gro og Svein Nyhus. 2003. Sinna mann. Oslo              
Dahle, Gro og Svein Nyhus. 2014. Akvarium. Oslo               
Dahle, Gro og Svein Nyhus. 2016. Blekkspruten. Oslo            
Denick, Lasse. 2006. Mennesket i postmoderniseringen – om barndom, familie og identiteter 
 i opbrud. Værløse                                  
DeWitt, Amy L. 2005. Parental Portrayals in Children's Literature, 1900-2000. University
  of North Texas                
Elsness, Turid Fosby. 2011. “Når mor eller far svikter –om tillit og tillitsrelasjoner i to norske 
 ungdomsromaner”. Barnboken – Tidskrift för barnlitteraturforskning Vol. 2. Red: 
 Lillemor Torstenson, s. 30 – 44. Stockholm            
Eriksen, Thomas Hylland. 2006. Trygghet. Oslo       
Eriksen, Thomas Hylland og Arne Johan Vetlesen. 2007. Frihet. Oslo             
Eriksen, Endre Lund. 2002. Pitbull-Terje går amok. Oslo            
Eriksen, Endre Lund. 2006. Pitbull-Terje og kampen mot barnevernet. Oslo                  
Eriksen, Endre Lund. 2007. Pitbull-Terje blir ond. Oslo                                                 
Erikson, Erik. H. Identitet, ungdom og kriser. København,	Hans	Reitzels	forlag, 1992. [1968]. 
Giddens, Anthony. 1991. Modernitet og selvidentitet. Overs. Søren Schultz Jørgensen. 
 København                                          
Giddens, Anthony. 1994. Modernitetens Konsekvenser. Overs. Søren Schultz Jørgensen. 
 København                     
Goga, Nina. 1999. “Diaolog og didaktikk. Ragnar Hovlands Mercedes og Ein motorsykkel i 
 natta – en ny tids eksempellitteratur?”. Forankring og fornying. Nordiske 
 ungdomsromaner fra mot år 2000. Red. Eli Flatekval m.fl. Oslo, s. 145 – 155   
Gundersen, Bjarne Riiser. 2017 (2. Utgave). Da postmodernismen kom til Norge. En 
 beretning om den store intellektuelle vekkelsen som har hjemsøkt vårt land.     
Hagerup, Hilde. 2002. Løvetannsang. Oslo              



	 83	

Hansen, Jan E. 1990. “Ukens portrett: Tormod Haugen – Barndom for enhver pris.” 
 Aftenposten. < http://ret.nu/cV8gNWVr>. Nedlastet 14.04.2017                        
Haugen, Tormod. 1980. Slottet med det hvite. Oslo                                                         
Haugen, Tormod. 1989. Skriket fra jungelen – en filmroman. Oslo                                
Haugen, Tormod. 1991. Øglene kommer. Oslo                                
Hermansson, Kristina. 2014. Inkompetenta vuxna och kompetenta barn. En framträdande 
 tematik i 2000-talets skandinaviska bilderbok. Tidskrift för litteraturvetenskap, Vol 
 44, Nr 2. Red. Maria Andersson og Per Anders Wiktorsson. Gøteborg, s. 21 – 34 
Hochschild, Arlie Russel. 1999. “Politisk kultur: Tradisjonelle, postmoderne, kald-moderne 
 og varm-moderne omsorgsidealer”. Omsorgens forvitring? Antologi om utfordringer i 
 velferdsstaten. Red. Karen Christensen og Liv Johanne Syltevik. Bergen, s. 177 – 192 
Hovland, Ragnar. 1992. Ein motorsykkel i natta. Oslo                         
Hovland, Ragnar. 1989. Mercedes. Oslo            
Imeland, Tonje Sagstad. 2018. Den ungen er eit troll, seier mamma. Fremstillinger av 
 foreldrerollen i ni norske bildebøker utgitt mellom 1980 og 2010. 
 (Mastergradsavhandling). Oslo: Universitetet i Oslo                                 
Jacobsen, Gunnar. 1992. Tidsbilleder. Bøger, forfattere, tendenser, synspunkter. Børne- og 
 ungdomslitteratur gennem 25 år, 1965-1990. København              
Jacobsen, Gunnar. 1999. “Ungdomsromanen i Danmark og Norge i 1980erne og 90erne”. 
 Forankring og fornying. Nordiske ungdomsromaner fram mot år 2000. Red. Eli 
 Flatekval m.fl. Oslo, s. 23 – 48                                    
Juul, Jesper. 1995. Ditt kompetente barn. Oslo       
Johansson,  Barbro. 1996. “Barnet i postmoderniteten”Postmodern barndom. Red. Helene 
 Brembeck og Barbro Johansson. Göteborg, s. 287 – 298            
Klassekampen. 28. Mars 2003. “Trang etter trygghet”.                        
 < https://www.klassekampen.no/26705/article/item/null/trang-etter-trygghet>. 
 Nedlastningsdato: 09.10.2018                       
Kehily, Mary Jane. 2010. “Childhood in Crisis? Tracing the contours of crisis and its Impact 
 upon Contemporary Parenting Practices”. Media, Culture & Society 32. United 
 Kingdom.                      
Lea, Synne. 2012. Leo og Mei. Oslo                   
Lindenbaum, Pija. 2005. När Åkes mamma glömde bort. Stockholm    
Lund, Thomas. 2015. Hagen er en verden – en analyse av hagens funksjon i Tormod 
 Haugens Slottet det Hvite. (Mastergradsavhandling). Bergen: Høgskolen i Bergen 
Nikolajeva, Maria. 1992. Härmande aller dialog? Den intertextuella analysen. Modern 
 litteraturteori och metod i barnlitteraturforskningen. Red. Maria Nikolajeva. 
 Stockholm, s. 23 – 45                        
Nikolajeva, Maria. 2002. Tormod Haugen – postmodernist. Tormod Haugen – en 
 artikkelsamling. Red. Ola Losløkk og Bjarne Øygarden. Oslo, s. 145 – 186    
Nikolajeva, Maria. 1999. “Children’s, Adult, Human... Transcending Boundaries: Writing for  
 a Dual Audience of Children and Adults. Red. Sandra L. Beckett. New York, s. 63 – 
 80                       
Nikolajeva, Maria. 2005. Aesthetic approaches to children’s literature. An introduction. 
 Oxford                        
Nodelman, Perry. 1997. “Barnelitteratur som sjanger”. Nye veier til barneboka. Red. Harald 
 Bache-Wiig. Oslo, s. 12 – 50                 
Ommundsen, Åse Marie. 2016. “Barndom i nordisk barnelitteratur fra 1850 til 1950. Nedslag 
 i tre nordiske klassikere.” Modernitet, barndom, historie. Festskrift til Harald Bache- 
 Wiig. Red. Åse Marie Ommundsen, Per Thomas Andersen og Liv Bliksrud. Oslo, s. 
 157 –  178                  



	84	

Pollen, Andrine. 1999. “Om livet for barn og andre i 90-åras norske barne- og 
 ungdomslitteratur”. Forankring og Fornying. Nordiske ungdomsromaner fram mot år 
 2000. Red. Eli Flatekval m.fl. Oslo, s. 11 – 22        
Postman, Neil. 1994. The Disappearance of childhood. Vintage Books, New York.        
Risdal, Siri Oddfjell. 2004. Kunsten å være jente, og jenter i kunsten. En undersøkelse av 
 språk og jenteroller i Hilde Hagerups ungdomsromaner. Masteravhandling i             
 lesevitenskap ved Høgskolen i Stavanger       
Romøren, Rolf. 1997. ”Barnelitteratur, modernitet og modernisme”. Nye veier til barneboka. 
 Red. Harald Bache, Oslo                
Ringen, Stein. 1999. “Familie og produksjon”. Omsorgens forvitring? Antologi om 
 utfordringer i  velferdsstaten. Red. Karen Christensen og Liv Johanne Syltevik. 
 Bergen, s. 31 – 42                     
Rød, Per Arne. 2008. “Barns erfaringer med konfliktfylte samlivsbrudd: Problemforståelse og 
 følelsesmessige reaksjoner”. Tidsskrift for norsk psykologiforening, Vol. 5 nr. 45. < 
 http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=45050&a=4>    
Skårderud, Finn. 2009. “Mannen som ikke kunne vokse opp – Peter Pans forfatter James M. 
 Barrie (1860–1937)”. Tidsskrift for norsk psykologiforening, Vol. 6, nr. 6. 
 http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=81355&a=2#article. 
 Nedlastingsdato: 29.09-2018                                     
Slettan, Svein. 2004. “Barnelitteraturens dialoger. Tre perspektiver på norsk barnelitteratur. 
 Barneboklesninger. Norsk samtidslitteratur for barn og unge. Red. Agnes-Margrethe 
 Bjorvand og Svein Slettan. Bergen, s. 7 – 22.             
Statistisk sentralbyrå. 18. januar 2012. “Tidsbruksundersøkelsen”.    
  < https://www.ssb.no/kultur-og-fritid/statistikker/tidsbruk/hvert-10-aar>                                                 
Svensen, Åsfrid. Tormod Haugens forfatterskap. Det fantastiske i litteraturen – intensivert 
 virkelighet. Årboka. Litteratur for barn og unge 2010, 11-25. Oslo, Det norske 
 Samlaget.                                                          
Svingen, Arne. 2012. Sangen om en brukket nese. Oslo               
Wall, Barbara. 1991. The Narrator’s Voice, The dilemma of Children’s Fiction. Basingstoke 
Trites, Roberta Seelinger. 1998. Disturbing the Universe: Power and repression in 
 Adolescent Literature. Iowa           
Zetterlund, Karin. 1996. “Mördare, kidnappare och vampyrer.” Postmodern barndom. Red. 
 Helene Brembeck og Barbro Johansson. Göteborg, s. 149 – 178                            
Ziehe, Thomas. 1986. “Inför avmystifieringen av världen. Ungdom och kulturell 
 modernisering”. Postmoderna tider. Red. Mikael Löfgren og Anders Molander. 
 Finland, s. 344 - 361                                                
Ziehe, Thomas. 1989. Kulturanalyser. Ungdom, utbildning, modernitet. Stockholm 

 

  

 
 

 


