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Abstract 
Julia Welander: Madicken ur ett genusperspektiv - En analys av könsroller och relationer i 

Astrid Lindgrens Madicken. Självständigt arbete, Svenska Va, 15 högskolepoäng. 

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap. Höstterminen 2018.  

 

 

The purpose of this essay is to analyze Astrid Lindgren's work Madicken (1960) from a 

gender perspective. The analysis is based on analyzing how the characters are presented and 

what role the characters' relationship plays. The presentation is based on the characters' 

appearance, personality and in relation to each other. At the end of the essay, it is also 

discussed how the book can be used in Swedish teaching to highlight gender. The end result 

of analysis and discussion shows, in particular, how the main character Madicken deviates 

from the girl ideal and how the side characters both follow and do not follow the stereotypical 

norms for how girls and boys should look and behave. The characters possess both female and 

male characteristics, which contributes to certain characters deviating from the norm. In the 

analysis it appears that the book can be used in Swedish teaching to highlight gender. 

 

 

Key words: Astrid Lindgren, gender, stereotypical norms, character´s relationship, Swedish 

teaching. 
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Inledning 
	

”Mamma, vad önskar du dej allra allra mest av allting?” ”Två riktigt snälla och rara flickor”, 

säger mamma. Då blir Madicken blank i ögonen och röster darrar lite. ”Var ska du göra av 

Lisabet och mej sen?”. (Lindgren 2017:120). 

 

Det inledande citatet är från Madicken (1960) då hon funderar på vad hon ska ge till sin 

mamma och pappa i julklapp. Citatet får mig att fundera över vad som kännetecknar en snäll 

och rar flicka. Madicken gavs ut 1960 av Astrid Lindgren som betraktas som en av världens 

mest kända barnboksförfattare. Lindgren kämpade även för bland annat barns rättigheter och 

jämlikhet vilket är en av anledningarna till att Lindgrens böcker är intressanta ur ett 

jämställdhetsperspektiv. 

 

Människors lika värde och jämställdhet mellan kvinnor och män är några av de värden som 

skolans utbildning ska gestalta och förmedla enligt styrdokumentet Läroplan, examensmål 

och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 (Skolverket, Lgy11:5). Det pågår 

en ständig diskussion om hur kvinnors och mäns lika rätt i samhället bör se ut. Skolan har 

som uppgift att främja bägge könens lika rätt, samt skapa en miljö där eleverna kan utveckla 

intressen utan normer för vad som anses vara kvinnligt och manligt (Skolverket, Lgy11:6). 

 

I svenskämnet på gymnasiet ska undervisningen syfta till att eleverna får möjlighet att 

utveckla sin förmåga att läsa skönlitteratur och se det särskiljande och det allmänmänskliga i 

tid och rum. Svenskundervisningen ska även leda till en utvecklad förmåga hos eleverna att 

använda skönlitteraturen som källa till både självinsikt och förståelse för andra människors 

erfarenheter, livsvillkor och idéer samt föreställningsvärldar. Skönlitteraturen ska även öppna 

för nya perspektiv och utmana elevernas tankesätt (Skolverket, Lgy11:160). 

 

Enligt Lena Kåreland (2005), barnboksforskare och professor emerita vid 

litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet, visar forskning att genus och 

genusrelationer både konstrueras och upprätthålls i skolan. Därför finns det ett starkt behov av 

kunskap på just detta område inom undervisningen (2005:9). 
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Under lärarutbildningen har mitt intresse för genusfrågor och jämställdhet ökat. Som blivande 

ämneslärare i svenska anser jag att det är viktigt att skolan låter eleverna diskutera 

genusperspektiv, vilket då kräver att jag som lärare besitter förmågan att låta genusperspektiv 

genomsyra undervisningen samt att diskutera genus i större sammanhang än bara i fråga om 

kön.  

 

Syfte och frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att analysera Astrid Lindgrens verk Madicken ur ett genusperspektiv. 

Jag vill analysera hur kvinnliga respektive manliga karaktärer framställs, särskilt genom 

relationer mellan karaktärerna. Då genusperspektivet ska finnas med i undervisningen öppnar 

det för diskussion hur Madicken kan användas i gymnasieskolans svenskundervisning. 

 

Mina frågeställningar är: 

- Hur framställs karaktärerna i Madicken sedda ur ett genusperspektiv? 

- Vilken roll spelar relationerna mellan karaktärerna? 

- Hur kan Madicken användas i svenskundervisningen för att belysa genus? 

 
Teori och metod 
Jag har valt att göra en textanalys av Lindgrens bok Madicken. Boken kommer att närläsas 

utifrån ett genusperspektiv med fokus på frågeställningarna vilka styr uppsatsen. Boken 

kommer att undersökas utifrån Maria Nikolajevas (2004) abstrakta schema för kvinnlighet 

och manlighet samt Maria Österlunds (2005) indelning av flickiga och pojkiga stereotyper. 

Även Rimmon-Kenans (2002) teorier för narratologisk analys och Nikolajevas (2004) idéer 

om berättarteknik kommer användas för att undersöka karaktärernas relationer och funktion.  

 

Textanalys och närläsning är de litteraturvetenskapliga metoder som använts vid denna 

bokanalys för att tolka och förstå människans livsvärldar. Enligt Anders Palm (1998:156 f.) 

förutsätter tolkning förståelse av ett textanalytiskt arbete. Madicken är en fiktion med 

mänskliga yttringar och handlingar, vilket gör det relevant att diskutera med eleverna. 

Närläsningen är en metod som används för att åskådliggöra hur texten är skriven för att 

påverka förståelsen, upplevelsen och tolkningen av läsaren (Lundqvist 1995:16 ff.). 

Närläsning av Madicken har gjort det möjligt att läsa mellan raderna för att se hur genus tar 

sig i uttryck i texten. 
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Kritik som riktats mot metoderna texttolkning och närläsning är, enligt Palm (1998:155) att en 

specifik tolkning snarare är ett alternativt synsätt än en allmän sanning. Palm (1998:160) 

menar att varje tolkning måste betraktas som ett förslag till en tänkbar betydelse. Fokus för 

denna uppsats ligger på värdet av vad texten förmedlar och hur det görs. Närläsning av 

Madicken visar tydligt hur karaktärerna framställs och vilken roll relationerna mellan 

karaktärerna spelar. Genom att exemplifiera textutdrag kommer karaktärerna, relationerna och 

genus diskuteras.  

 

Jag har valt Madicken av två anledningar, för det första för att det är min personliga favorit av 

Astrid Lindgrens böcker och för det andra för att den innehåller många olika karaktärer som 

kan användas då tanken är att diskutera huruvida Madicken kan användas i syfte att möta 

gymnasieskolans krav på genusperspektiv. Helene Ehriander och Martin Hellström skriver i 

Nya läsningar av Astrid Lindgrens författarskap (2015:19) att Lindgrens böcker är skrivna för 

yngre barn, men kan med fördel läsas och diskuteras även under grundskolan och gymnasiet. 

Lindgrens författarskap uttrycker både humanistiska och demokratiska värderingar som är 

viktiga i dagens samhälle, och som lyfts fram i skolans styrdokument. 

 

För att kunna studera relationerna mellan bokens karaktärer och deras funktion kommer 

narratologisk teori att användas som uppsatsens ena teoretiska utgångspunkt. Uppsatsens 

andra teoretiska utgångspunkt är genus och könsroller. För att kunna studera frågor gällande 

genus är det relevant att diskutera och skapa sig förståelse för begreppet. I föreliggande 

kapitel diskuteras olika definitioner av genus och könsroller.  

 

Narratologi 

Narratologi beskrivs av Lars-Åke Skalin i ”Narratologi – studiet av berättandets princip” som 

”studiet av berättandets och berättelsers natur, funktion och struktur” (Skalin 2002:173). 

Narratologiska begrepp kan användas för att analysera litterära texter och begreppet 

narratologi kan i många fall ersättas av synonymen berättarteori eller berättarteknik. Det är 

karaktärerna i historien som utför handlingarna. Läsaren får skapa sig bilder av karaktärerna 

då de presenteras genom deras utseende, beteende, uttalanden och tankar. Detta både från 

berättaren, men även utifrån hur de framställs i relation till andra karaktärer i boken. Shlomith 

Rimmon-Kenan, narratolog och professor eremita i engelsk litteratur förklarar i Narrative 

Fiction: Contemporary Poetics (2002) att begreppet karaktär kan definieras genom att 
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karaktärerna konstrueras av läsaren utifrån de beskrivningar och upplysningar som ges i 

texten om karaktären (2002:38). Rimmon-Kenan gör skillnad på direkt presentation och 

indirekt presentation utifrån textuella indikationer. Vid direkt presentation menar hon att 

karaktären beskrivs genom karaktäriserande adjektiv, exempelvis ”hon var söt och snäll”, 

medan indirekt presentation förklaras av Rimmon-Kenan som att läsaren själv får skapa sig en 

bild av karaktären utifrån karaktärens handlingar, språk och utseende (2002:61). Enligt 

Rimmon-Kenan finns det två sätt att beskriva karaktärernas utseende. Det ena sättet är det 

vilket personerna kan påverka själva, exempelvis klädval och frisyr. Det andra sättet är det 

vilket personerna inte kan påverka själva, exempelvis kroppsbyggnad och ögonfärg (2002:67 

f.). Även omgivningen, både den rumsliga och den sociala, påverkar läsarens bild av 

karaktären (2002:63 ff.). 

 

Huvudpersonen är oftast den karaktär som presenteras först i berättelsen och står i 

berättelsens centrum. Enligt Maria Nikolajeva (2004:92), litteraturvetare, är det pedagogiskt 

av författaren att använda sig av huvudpersonens namn i titeln till boken, för att läsaren ska 

förstå vem boken handlar om. Alla andra karaktärer i boken är bikaraktärer och Nikolajeva 

(2004:99) framhåller ett pedagogiskt skäl till att barnlitteraturen innehåller flera bikaraktärer. 

Detta då syftet är att förmedla sociala relationer och vilken betydelse relationerna har. De 

vuxna karaktärerna i barnlitteraturen kan ses som nödvändiga för att budskapet om att barn är 

beroende av vuxna ska kunna förmedlas. Alla karaktärer i en bok kan vara både föränderliga 

och/eller oföränderliga genom berättelsen. De karaktärer vilka är oföränderliga beskrivs som 

platta och stereotypa medan de föränderliga karaktärerna beskrivs som runda och har flera 

egenskaper (Nikolajeva 2004:110).  

 

Berättarperspektivet är en viktig del i litteraturen och för att en berättelse ska kunna berättas 

krävs det att det finns en berättare (Nikolajeva 2004:145 f.). Berättarperspektivet är det som 

avgör uppfattningen, förståelsen och tolkningen av den lästa texten då det ofta finns en tydlig 

berättarröst som leder läsaren mot en viss förståelse (Nikolajeva 2004:159). Nikolajeva 

(2004:147 f.) menar att det finns två typer av grundläggande sätt för författare att använda sig 

av berättaren: förstapersonsberättare och tredjepersonsberättare. 

 

Genus 

Yvonne Hirdman, historiker och forskare, översätter genus från latin vilket betyder slag, sort, 

släkte och kön (Hirdman 2003:11). Hirdman anser att genusbegreppet används för att få 
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förståelse för och kunna diskutera vad som är kvinnligt respektive manligt. Enligt Hirdman är 

en direktöversättning från engelskans gender inte helt korrekt då hon anser att genus 

inkluderar situationer, politik, arbete, makt samt över- och underordning (Hirdman 2004:116). 

Hirdman använder genus för att komma ifrån könsrollsbegreppet. Uppdelningen kön och roll 

tilldelar, enligt Hirdman (2001:13), kvinnor och män olika roller, kvinnligt och manligt, 

utifrån det biologiska könet. Hirdman använder sig istället av en teoretisk modell kallad 

genussystem.  

 

Hirdman ser genussystemet likt en ordningsstruktur av könen vilken upprätthålls av dikotomin 

och hierarkin. Genussystemet utgör även grunden för de sociala, ekonomiska och politiska 

ordningarna. Dikotomin innebär att det manliga och kvinnliga inte bör blandas, en 

isärhållande princip, medan hierarkin står för att mannen är norm och det naturliga och 

allmängiltiga (Hirdman 2004:113-119). 

 

Hirdman belyser att både dikotomin och hierarkin bidrar till att strukturer skapas och 

upprätthålls i genusordningen. Det manliga står ofta för det positiva, medan det kvinnliga står 

för motsatsen (Hirdman 2001:47-50) . I och med att kvinnor själva bidrar till den outtalade 

överenskommelsen mellan kvinnligt och manligt stärks denna genusordning. Detta sker på tre 

olika sätt; dels föreställningar om hur relationen mellan kvinna och man bör vara, dels 

arbetsdelningen mellan de två könen och dels direkt inlärning, exempelvis att pojkar är 

starkare än flickor och att flickor gråter mer än pojkar (Hirdman 2004:119 f.). 

 

Genusvetarna Jens Rydström och David Tjeder skriver i Kvinnor, män och alla andra: en 

svensk genushistoria (2009) att genusbegreppet introducerades i Sverige i slutet av 1980-talet 

och är en direktöversättning av engelskans gender. Rydstöm och Tjeder förklarar att genus 

syftar på det socialt konstruerade könet och samhällets normer och värderingar, alltså hur det 

uppfattas att kön bör uttryckas. Att tillämpa ett genusperspektiv innebär, enligt Rydström & 

Tjeder (2009:11 f.) att studera genus med fokus på relationerna mellan könen. 

 

Nikolajeva (2004) har utifrån samhällets normer skapat ett abstrakt schema för vad som 

kännetecknar kvinnligt respektive manligt. Nikolajeva (2004) beskriver att genusperspektivet 

till stor del genomsyrar karaktärer i böcker och påpekar främst könsstereotyper och hur 

flickor och pojkar förväntas bete sig. Feminister har länge kritiserat de stereotypa bilderna av 
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kvinnor, men genusforskningen har även börjat fokusera på hur manliga stereotyper 

framställs. Detta är enligt Nikolajeva lika viktigt för att uppnå jämställdhet (2004:130 f.). 

 

Tabell 1: Nikolajevas abstrakta schema för kvinnlighet och manlighet (Nikolajeva 2004:129). 

Flickor/Kvinnor Pojkar/Män 

Vackra 

Aggressionshämmande 

Emotionella 

Milda 

Lydiga 

Självuppoffrande 

Omtänksamma, omsorgsfulla 

Sårbara 

Beroende 

Passiva 

Syntetiserande 

Tänker kvalitativt 

Intuitiva 

Starka 

Våldsamma 

Känslokalla 

Hårda 

Aggressiva 

Tävlande 

Rovgiriga 

Skyddande 

Självständiga 

Aktiva 

Analyserande 

Tänker kvantitativt 

Rationella 

 

Nikolajekva (2004) menar dock inte att alla karaktärer gestaltas enligt det abstrakta schemat, 

det är tänkt att användas likt ett redskap vid litterära analyser.  

 

Jag kommer även att använda mig av hur Maria Österlund (2005), litteraturforskare vid Åbo 

Akadimi, delar in flickor och pojkar i tre stereotypa grundtyper. Tabell 2 och tabell 3 är 

utformade av mig, utifrån Österlunds stereotypa indelning, för att få en tydligare överblick 

och förståelse. 

 

Tabell 2: Maria Österlunds indelning av ”flickiga” stereotyper (Österlund 2005:63-74). 

Flickor Kännetecken 

Duktiga flickor Anpassningsbara, rena, prydliga, ofta ljust 

hår, flätor 

Pojkflickor Normbrytande, pojkaktig 

Dåliga flickor Protesterar mot normer 
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Tabell 3: Maria Österlunds indelning av ”pojkiga” stereotyper (Österlund 2005:74-77). 

Pojkar Kännetecken 

Macho Lever upp till den maskulinitet vilken 

förväntas av pojkar 

Mjuk pojke Diffus maskulinitet och feminina drag  

Mes Motsats till macho 

 

Teorierna ovan gällande karaktärsbeskrivning, genus, kvinnors och mäns lika värde och 

normer samt de tre tabellerna kommer tillämpas i analysen av karaktärerna i Madicken. 

 

Nikolajevas (2004) schema och Österlunds (2005) indelning bygger på motpoler och vad som 

anses vara genusstereotypt; kvinnliga och manliga egenskaper. Jag är medveten om att denna 

uppdelning kan uppfattas som tveksam, men tabellerna hjälper mig i min analys och därför 

har jag valt att använda mig av denna uppdelning. 

 

Tidigare forskning 
I detta kapitel följer en genomgång av tidigare forskning gällande Madicken, genus i Astrid 

Lindgrens böcker och skönlitteratur i undervisningen vilken jag anser relevant för syftet med 

analysen.  

 

Vivi Edström, svensk litteraturforskare, koncentrerar sig på bakomliggande avsikter och 

underliggande budskap i litteraturen. Edström skriver i Astrid Lindgren: Vildtoring & 

lägereld (1992) att Astrid Lindgren fokuserade på att skriva för barn, men trots detta fanns en 

strävan att gestalta olika typer, både barn och vuxna, i hennes verk (1992:20). I Madicken är 

det tydliga gestaltningar av klasskillnader vilket går att se på Madickens familj, tjänstefolket 

på Junibacken, grannarna familjen Nilsson och klasskompisen Mia (1992:69).  

 

Isabelle Nesterud undersöker i sin studentuppsats Alla vi barn i genusbyn (2006) vilka 

adjektiv som används i Lindgrens verk i samband med flickor och pojkar. Nesteruds material 

består av Alla vi barn i Bullerbyn, Karlsson på taket, Madicken, Bröderna Lejonhjärta och 

Ronja Rövardotter. Hon använder sig av metoderna semantisk kategorisering och 

enkätundersökning för att besvara sin frågeställning vilket skiljer sig från min valda metod. 

Den semantiska kategoriseringen innebär att betydelsemässiga ord som är knutna till varandra 
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hamnar, beroende på ordets kontextuella betydelse, under samma kategori. 

Enkätundersökningen skapades utifrån den semantiska kategoriseringen med syfte att 

kartlägga vilka adjektiv en grupp lågstadieelever använder för att beskriva sig själva. Det 

resultat Nesterud kommer fram till är att flickorna i verken ofta är svaga och lugna karaktärer 

och att pojkarna är vilda och starka karaktärer.  

 

Linda Högqvist skriver i ”För man får va som man vill”: Barns uppfattning om könsroller 

utifrån högläsning och diskussion om Mio min Mio av Astrid Lindgren och Snäll av Gro 

Dahle och Svein Nyhus (2014) om hur viktigt det är att skapa sig förståelse för hur genus 

påverkar människans handlingar och beteende. Högqvist studerar barns tankar om genus och 

könsroller utifrån högläsning. Det hon kommer fram till är att analys av genus genom tankar 

och åsikter krävs för att utveckla förståelse för genus. Högqvist poängterar även vikten av att 

lärare uppmärksammar elevernas syn på genus och deras uppfattning av kvinnligt och 

manligt.  

 

I Litteraturläsning som lek och allvar (1993) skriver Lars-Göran Malmgren och Jan Nilsson 

om hur litteratur kan användas i undervisningen med hjälp av tematiskt arbete. Malmgren och 

Nilsson ersatte det traditionella läromedelsmaterialet med skönlitteratur och arbetade med 

olika teman i undervisningen. Under arbetets gång samtalade och diskuterade de med 

eleverna för att eleverna skulle kunna koppla skönlitteraturens innehåll till egna erfarenheter. 

Malmgren och Nilssons forskning är relevant för den didaktiska frågeställningen för denna 

uppsats, då den syftar till att undersöka hur Madicken kan användas i svenskundervisningen.   

 

Lena Kåreland och Agneta Lindh-Munter, båda verksamma vid litteraturvetenskapliga 

institutionen vid Uppsala universitet, har i kapitlet ”(S)könlitteraturen i förskolan” i Modig 

och stark – eller ligga lågt: skönlitteratur och genus i skola och förskola (2005) studerat 

litteratur utifrån ett genusperspektiv. Kåreland och Lindh-Munter har undersökt hur flickor 

och pojkar samt kvinnor och män gestaltas i litteratur samt hur skönlitterära böcker används i 

skolan och förskolan. De belyser vikten av att samtala och att diskutera innehållet i 

litteraturen. De belyser även att läraren medvetet bör välja ut litteratur som intresserar 

eleverna.  

 

Enligt Kåreland och Lindh-Munter påverkar litteraturen vilka uppfattningar eleverna får med 

sig. Kåreland och Lindh-Munter bekräftar tidigare forskning vilken visar att det är manliga 
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karaktärer som dominerar i litteraturen. Männen har en tendens att vara mer lekfulla och 

mindre ansvarstagande än kvinnorna i Lindgrens böcker (Kåreland & Lindh-Munter 

2005:149). Författarna talar även om att författare har tendens att skriva om pojkar i 

mansdominerade och offentliga världar, medan flickor befinner sig i privata världar som 

exempelvis i hemmet. När författare skriver böcker om pojkar menar Kåreland och Lindh-

Munter att de handlar om äventyr och fokuserar på spänning och tävling. Böcker om flickor 

handlar, enligt Kåreland och Lindh-Munter, om att göra ”typiska kvinnosaker” och fokus 

ligger på att beskriva hur flickorna ser ut istället för vad de gör (2005:125 ff.). Denna 

forskning är relevant för följande uppsats då analysen redogör för innehållet i Madicken 

utifrån ett genusperspektiv. 

 

Presentation av boken 
Madicken (2017) utgavs 1960 och utspelar sig under tidigt 1900-tal. Boken handlar om den 

sjuåriga flickan Madicken som lever tillsammans med sin familj, i en svensk småstad, i ett 

stort rött hus på gården Junibacken. Madicken är en orädd flicka som handlar först och tänker 

sen. Hon vill vara en väluppfostrad och snäll flicka, men hamnar ofta i prövande situationer 

vilka hon tar sig ut på kluriga sätt.  

 

Madickens familj, familjen Engström, består av mamma Kajsa, pappa Jonas, lillasyster 

Lisabet, pigan Alva, hunden Sasso och kattungen Gosan. Engströms har det gott ställt. Jonas 

arbetar som redaktör på tidningen Arbetets Härold och Kajsa är hemmafru. Familjen får även 

hjälp med tvätt av kläder och städning varje fredag av Linus-Ida. 

 

Familjen Nilsson bor grannar med Madickens familj. Familjen Nilsson består av Abbe och 

hans föräldrar Emil, farbror Nilsson och Emma, tant Nilsson. Nilssons har det sämre ställt och 

Abbe bakar sockerkringlor vilka han och hans mamma säljer på torget medan pappan ligger 

på kökssoffan och dricker och sover. Madickens klasskamrat Mia finns också med i boken. 

Syskonen bor i den fattiga delen av staden, på samma gata som Linus-Ida.   

 

Madicken berättar om ett klassamhälle i förändring sett ur Madickens ögon. Läsaren får följa 

Madicken och får inblick i kontrasterna mellan hennes trygga familjeatmosfär och Nilssons 

hem.  
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Analys 
Nedan presenteras och diskuteras hur karaktärerna framställs och vilken roll relationerna 

mellan karaktärerna spelar i Madicken. Utdrag ur boken presenteras och analyseras parallellt. 

 

Madicken och Lisabet 

I början framställs Madicken som en pojkflicka, men hon har även en flickig sida. Den 

pojkiga sidan finns i och med hennes påhitt och den flickiga sidan visas i och med den 

ångesten hon får över misstagen hon gör. ”Det är bara när hon har ställt till någonting och 

behöver förmanas, som hon kallas Margareta” (Lindgren 2017:8). Madicken är en rund 

karaktär med fler karaktärsdrag. Läsaren får en beskrivning av Madickens handlingar vilket 

enligt Rimmon-Kenan (2002:61) är en indirekt presentation.  

 
Men Madicken har så många befängda infall och tänker sej aldrig för…förrän efteråt.  Då ångrar 

hon sej och är ledsen. Hon vill så gärna vara snäll och lydig, därför är det synd att det ibland inte 

vill lyckas. ”Den ungen får sina infall lika fort som en gris blinkar”, säger Linus-Ida, och det är 

sant. (Lindgren 2017:8).  

 

Eftersom Madicken är en busig flicka, men också inser att det var fel efteråt, har hon 

egenskaper vilka kännetecknar både flickor och pojkar. Kåreland och Lindh-Lunter (2005:125 

f.) poängterar hur pojkar ofta framställs som busiga och inte känner ånger, medan flickor ofta 

känner oro om något gått snett. Enligt Nikolajevas (2004:129) schema är flickor lydiga, vilket 

är en egenskap Madicken eftersträvar. Detta visar också att Madicken inte är en typisk flicka. 

Att Linus-Ida kommenterar Madickens beteende visar på att Linus-Ida tycker att Madicken 

avviker från normen, något som kommer att analyseras vidare längre ner i analysen. 

 

Lisabet beskrivs med mer kvinnliga attribut än Madicken. Enligt Nikolajevas (2004:129) 

schema beskrivs flickor och kvinnor som pojkars och mäns motpoler. Flickorna beskrivs 

enligt Kåreland och Lindh-Lunter (2005:125 f.) utseendemässigt, vilket stämmer med 

Lisabets beskrivning, medan Madicken och pojkar beskrivs mer till sättet och utifrån vad de 

gör. 

 
Ibland hör hon att de säjer såhär: ”Nej, titta, en sån söt unge!” Då vet Madicken att de har fått 

syn på Lisabet, som står uppspetad på grinden och ler med hela ansiktet. […] Alla tycker att 

Lisabet är söt, Linus-Ida också. ”Jag sär, jag sär, hon är vacker som en olycka”, säger Linus-Ida 

(Lindgren 2017:12). 
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Nästan allt hos Lisabet är mjukt och lent och sött, men hon har vassa tänder, och hon biter 

Madicken i kinden så hårt hon törs (Lindgren 2017:12). 

 

Linus-Ida anser att Lisabet är vacker och Madicken uttrycker en medvetenhet att Linus-Ida 

skiljer på Madickens och Lisabets utseende. Till skillnad från Madickens indirekta 

presentation ges en direkt presentation av Lisabets utseende. 

 

Lindgren gör vid flera tillfällen i texten skillnad på Madicken och Lisabet. Att Madicken är 

mer maskulin än feminin framkommer som tydligast i kontrast till Lisabet. Lisabet beskrivs 

som flickig, vilket leder till att Madicken framstår som mer pojkig. Lisabet är en bikaraktär 

vars funktion kan ses som en motpol till huvudkaraktären.  

 
Lisabet lyder, och Madicken baxar holken i vattnet. Den är tung, men Madicken är stark 

(Lindgren 2017:16). 

 

Läsaren får en uppfattning om att Madicken är en lek- och fantasifull flicka. Lindgren låter 

Madicken bryta mot normerna för hur en flicka ska se ut och vilket sätt hon ska vara på och 

låter Madicken utmana det manliga idealet. 

 
Nej, förresten, det är trevligast på vinden, Lisabet och jag leker gömme där och ibland klär vi ut 

oss till kannibaler och leker att vi äter opp folk. På verandan har vi det också skojigt, vi klättrar 

ut och in genom fönsterna och leker att vi är sjörövare som klättrar opp och ner på en båt. 

Omkring huset är det fullt med björkar, dom klättrar jag i, men inte Lisabet, för hon är för liten, 

bara fem år (Lindgren 2017:11).  

 
Det finns något i henne som alltid driver henne till äventyrlighet. Spänning vill hon ha (Lindgren 

2017:103). 

 

Istället hoppar de hage på trädgårdsgångarna och kastar boll mot vedbodväggen (Lindgren 

2017:159). 

 

Kårelands och Lindh-Munters (2005:125 ff.) påstående att det är pojkar som äventyrar och 

flickor som sysselsätter sig i hemmet visar i citaten ovan att Madicken visar fler pojkiga 

egenskaper. Detta är normbrytande, vilket enligt Österlunds (2005:63-74) stereotypindelning 

kännetecknar en typisk pojkflicka. Att Madicken är lekfull och äventyrlig uttrycks både av en 
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direkt beskrivning och en indirekt beskrivning. I det första utdraget ovan är det Madicken 

själv, som förstapersonsberättare, som beskriver hur hon leker och i de andra två utdragen kan 

läsaren utläsa, genom tredjepersonsberättare, Madickens normbrytande, lekfulla sida.  

 

Astrid Lindgrens sätt att porträttera Madicken, äventyrlig och lekfull, syftar i vanliga fall på 

pojkar, men det kan också vara ett medvetet val av Lindgren för att bryta könsrollerna och 

kanske locka till sig både kvinnliga och manliga läsare.  

 

Enligt Edström (1992:73) är Madicken en typisk Astrid Lindgren-flicka, en spänstig och vig 

”vildbasare”. Madickens utseende beskrivs på följande sätt: 

  
Hos Madicken finns inget mjukt och lent och sött. Men ett trevligt solbränt litet ansikte har hon, 

ett par frimodiga blå ögon och ett tjockt brunt hår. Och så är hon rak och smal och vig som en 

katt (Lindgren 2017: 12). 

 

”Det var nog aldrig meningen att hon skulle vara flicka”, säger Linus-Ida. ”Jag sär, jag sär, en 

pojke skulle hon ha vatt, det är visst och sant.” Madicken är själv alldeles nöjd med att se ut som 

hon gör (Lindgren 2017:12 f). 

 

”Jag är lik min pappa”, säger hon, ”och det är finnemang. För då blir man säkert gift” (Lindgren 

2017:13). 

 

Då Madicken inte beskrivs som en prydlig och vacker flicka med flätor ses hon, enligt 

Österlunds (2005:63-74) indelning, som en pojkflicka. Madicken själv jämför hur hon ser ut 

med sin pappa och är själv nöjd över sitt utseende. Att Lindgren valt att beskriva Madicken 

som rak, smal och vig visar att Madicken är en aktiv flicka, vilket symboliserar manlighet, 

enligt Nikolajevas (2004:129) abstrakta schema.  

 

Linus-Idas replik visar hur hon ser Madicken och konstaterar att Madicken är mer lik en pojke 

än en flicka, både för hur hon ser ut, men även för hennes egenskaper. Enligt Linus-Ida bryter 

Madicken mot normen hur en fin flicka ska vara. Detta vill jag dock kritisera, för varför 

resonerar Linus-Ida på detta sätt? Borde Madicken vara en pojke för att hon till utseendet inte 

är lika söt som sin lillasyster, eller är det för att hon hittar på rackartyg och inte är en timid 

liten flicka? Måste flickor vara söta och snälla eller kan de klä sig i blått, inte ha flätor och 

vara busiga? Genus skapas genom samhällets förväntningar på kön (Rydström & Tjeder 

2009:11 f.) och att Lindgren låter Linus-Ida uttala sig om Madickens sätt att se ut och vara på 
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är förmodligen för hur normerna såg ut under Lindgrens uppväxt, eller för att boken utspelar 

sig i början på 1900-talet och normen då skilde sig från normerna idag. 

 
Lisabet blir genast orolig, tänk om inte hon blir gift, hon är ju lik mamma, det säger alla. Inte för 

att hon egentligen bryr sig så mycket om att vara gift, men ifall Madicken ska bli det, så vill 

Lisabet också. Hon vill ha det precis som Madicken (Lindgren 2017:13). 

 

Madicken jämför sig i utdraget ovan med sin pappa och Lisabet med sin mamma. Dock visar 

det att Lisabet ser upp till Madicken och vill ha det precis som hon. Det är stereotypiskt att 

flickor vill gifta sig, det är sällan pojkar i böcker pratar om giftermål, och att Lisabet inte bryr 

sig om giftermål egentligen visar även en pojkig sida hos henne. Dock kan det också bero på 

att Lisabet är fem år och inte förstår meningen med bröllop.  

 
Madicken får försöka skaffa sej prinsesskläder bäst hon kan. Hon ser sej omkring efter något 

som kunde passa. På en krok i sängkammaren hänger mammas morgonrock. Den är ljusblå och 

av siden. Madicken provar den, å, den är underbar! […] En slöja över håret hade hon kanske 

också … Madicken rotar i linneskåpet och hittar en tunn vit köksgardin, den lägger hon över sitt 

hår. Sedan speglar hon sej i sängkammarspegeln. Hon är så vacker, att hon riktigt ryser åt det 

(Lindgren 2017:18). 

 

Ovan får läsaren möta Madicken när hon klär ut sig till Faraos dotter och först då anser hon 

sig vara vacker och flickig, enligt Nikolajevas (2004:129) schema. Även här tror jag att 

Lindgren har brutit mot könsrollerna medvetet genom att välja att morgonrocken ska vara 

ljusblå istället för ljusrosa vilket är en typisk flickfärg. Det kan även vara så att färgen på 

morgonrocken ska spegla Madickens personlighet och hennes maskulina egenskaper.  

 
Det är en kartong inuti och i kartongen en massa skärt silkespapper. […] Där ligger en liten, 

liten babydocka och ett litet badkar åt dockan att bada i och en liten, liten nappflaska åt dockan 

att suga på och en liten, liten tvål som hon kan tvätta sej med. Och så ligger där en påse med 

pärlor som man kan göra halsband av […] (Lindgren 2017:61 f.). 

 
Av paketets innehåll går det att analysera att det riktar sig till flickor. Dockorna och pärlorna 

är stereotypiska för flickor och Madicken får ”flickiga” leksaker. Leksakerna är även inslagna 

i rosa silkespapper vilket bidrar till att paketet tydligt visar att det är till en flicka. Frågan är 

om Lindgren valt detta paket antingen för att Madicken är en flicka och ska få ”flickiga” 

leksaker, eller om hon är pojkaktig och hennes mormor vill att hon ska vara mer flickig.  
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Madicken kan slåss, hon! När hon blir riktigt arg – och det blir hon så lätt – då vet hon inte 

riktigt vad hon gör. Hon bara hoppar på och det tvärt […] Det gör inte Madicken, hon slåss som 

en pojke […] (Lindgren 2017:82).  

 

Det hjälper inte att mamma förmanar henne. Små flickor ska inte slåss, säjer mamma, men det 

kommer Madicken aldrig ihåg förrän efteråt, och då är det så dags. Hon ångrar sej för det mesta 

och bestämmer sej för att aldrig slåss mer (Lindgren 2017:82). 

 

Madicken slåss alltså som en pojke. Att hon är stark, våldsam och aktiv är enligt Nikolajevas 

(2004:129) schema pojkigt, och Lindgren låter könsrollerna brytas när Madicken blir mer som 

en pojke. Madickens mamma framställer Madicken som en flicka och kategoriserar flickor 

och pojkar på olika sätt. Mamma Kajsa vill att hennes flickor ska vara duktiga flickor, men 

Madicken bryter mot normerna vilket resulterar i att hon mer passar in i Österlunds (2005:63-

74) stereotyp som pojkflicka. 

 

”Får jag ligga på din arm”, frågar hon, och det får hon. Madicken tycker om att Lisabet ligger på 

hennes arm. Det känns som om hon själv vore så stor och Lisabet så liten, det känns varmt på 

något sätt (Lindgren 2017:88). 

 

Madicken och Abbe brukar annars inte ge varandra julklappar, men hon är så innerligt rädd att 

han inte ska få tillräckligt många och kanske blir ledsen för det (Lindgren 2017:151). 

 

Här visar Madicken en mycket kvinnlig sida, enligt Nikolajevas (2004:129) schema. Hon 

visar egenskaper som både emotionell och omtänksam, samt omsorgsfull med moderskänslor. 

I samspel med Lisabet framställs Madicken som moderlig och tar sig an rollen som 

storasyster. Madicken formas till den ”trygga modern” i samspel med Lisabet då Madicken är 

äldre och Lisabet ofta ser upp till henne. I relation till varandra är Madicken och Lisabet ett 

”typiskt” syskonpar.  

 
” […] Fast pojkarna säjer att di struntar i utsikten, di tänker bara ha kul.” Men Madicken och 

Lisabet är inte som pojkarna, de tittar på utsikten det värsta de kan (Lindgren 2017:47). 

 

Här belyser Madicken att det är skillnad på henne, Lisabet och pojkarna. Madicken anser att 

pojkar bara vill ha kul och struntar i omgivningen, men att hon och Lisabet bryr sig om 

utsikten. I relation till Lisabet är Madicken en pojkflicka, men när Madicken sätts i relation 

till pojkar är hon motpol till dem.  
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Pappa Jonas & Mamma Kajsa 

 
Om den inte funnes så skulle man kunna se från Junibackens brygga till Abbe Nilssons brygga, 

nu kan man inte det. Det tycker Madicken är synd, men mamma tycker att det är bra. Mamma 

tycker att ju mindre man ser av Nilssons, dess bättre är det […] (Lindgren 2017:16 f).  

 

Mamma tycker inte riktigt om när Madicken hålls inne hos Nilssons. Själv vet Madicken inget 

bättre ställe än Nilssons kök. Och en gång hörde hon pappa säja så här till mamma: ”Låt henne 

gå dit! Jag vill att mina barn ska veta att det finns människor av olika sorter. […]” (Lindgren 

2017:93). 

 

Som läsare får man veta att buskage växer mellan Engströms och Nilssons brygga. Madicken 

tycker att det är tråkigt, men mamma Kajsa tycker att det är bra. Utdragen ovan visar att 

Madickens föräldrars åsikter om familjen Nilsson skiljer sig åt. Pappa Jonas uppmuntrar 

Madickens vänskap med Abbe och familjen Nilsson, då han tycker att det är bra om hon 

skapar sig förståelse för flera livssituationer, medan mamma Kajsa anser att Madicken inte 

bör beblanda sig med grannfamiljen. Madicken utspelar sig under en tid med tydligare 

klassamhälle än idag och Madickens mamma tycker inte att hennes flickor ska umgås med 

familjen som tillhör en lägre klass än Engströms.  

 

Män brukar enligt Kåreland och Lindh-Munter (2005) framställas som roliga samt rationella 

och förnuftiga, enligt Nikolajeva (2004). Pappa Jonas visar de förnuftiga egenskaperna genom 

att lära sina döttrar att alla familjer inte har det lika bra som de.  
 

Utdraget nedan visar att Madickens mamma och pappa ser Madicken som en livligt barn, 

vilket enligt Nikolajeva (2004:129) är en egenskap hos pojkar och inte fickor.  
 

Mamma och pappa tittar belåtet på varann. Där ser man! De har varit oroliga alldeles i onödan, 

skolan kan nog göra folk till och med av en sådan vildbasare som Madicken (Lindgren 2017:28).  

 

Nedan visar utdraget på att Madicken och Lisabet är lydiga och uppfostrade, vilken enligt 

Nikolajeva (2004:129) är en kvinnlig egenskap. 

 
Madicken håller Lisabet stadigt i handen. Mamma skulle vara glad om hon kunde se hur 

ordentligt de går (Lindgren 2017:76).  
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Att Madicken önskar att deras mamma skulle se det, visar på att Madicken vill visa sin 

mamma att hon faktiskt inte bara är busig utan även kan sköta sig som en flicka. Madicken 

strävar efter att göra sin mamma nöjd. Det går i boken att utläsa att mamma Kajsa vill att 

hennes döttrar ska vara snälla och rara flickor och inga vildbasare till döttrar. Mamman håller 

sig till de mer stereotypa könsrollerna, medan pappa Jonas inte rättar in flickorna i någon 

specifik könsroll.  

 

Madicken och Lisabet ger sig ut på en utflykt vilken avslutas när Madicken hoppar ner från 

vedbotaket med ett paraply likt en fallskärm (Lindgren 2017:51). När Madicken landat tog det 

lång tid innan hon vaknade och Lisabet tror att Madicken dött. Läsaren får veta att Kajsa, 

Jonas och Alva gråter tillsammans. 

 
Ändå blev det ett liv i hela Junibacken när Madicken hade flugit och låg där och inte ville vakna 

på en lång stund. Mamma grät, och pappa grät, fast inte lika mycket som mamma, och Alva grät 

värre än mamma och pappa tillsammans (Lindgren 2017:53).  

 

Enligt Nikolajeva (2004:129) är kvinnor emotionella vilket bidrar till att pappa Jonas visar en 

känslosam sida, vilket säger emot Nikolajevas (2004:129) schema där män anses vara 

känslokalla. Lindgren är inte rädd för att låta männen visa känslor och gråta. Att förändra 

könsrollerna och låta båda föräldrarna vara känslosamma tror jag är ett medvetet val av 

Lindgren. 
 

Madicken och Lisabet lägger sej varje kväll klockan sju. Sedan kommer mamma och sitter hos 

dem en stund. Hon berättar sagor och sjunger för dem. Allra sist sjunger de en sång tillsammans, 

mamma och Madicken och Lisabet. Ibland är pappa med också, då sjunger de tvåstämmigt 

(Lindgren 2017:102).  

 

Lindgren skildrar uppdelningen i samhället vid den tid då boken utspelar sig. Hon beskriver 

det som att det är mamman i familjen som nattar barnen. Detta skildrar, ur ett 

genusperspektiv, hur kvinnorna sköter barn samt hem och hur männen arbetar. Att föräldrarna 

har en så pass stor roll i boken visar på Nikolajevas (2004:99) resonemang, att budskapet om 

barns beroende av vuxna ska kunna förmedlas.  

 
”Är pappa en slav”, undrar Lisabet. ”Sss, det är han ju inte!” ”Jo, för han bara arbetar och 

arbetar och arbetar”, säjer Lisabet.  
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Utdragen ovan visar hur Lisabet ser på sin pappa. Jonas arbetar och försörjer familjen. Detta 

avspeglar hur det var på den tiden då boken utspelar sig. Hirdmans (2004:113-119) teori om 

hur arbetsfördelningen ser ut mellan de två könen förstärks i detta utdrag. Genusordningen 

stärks genom att pappa Jonas är den som arbetar i Engströms familj.  

 

Alva & Linus-Ida 
 

”Snälla Alva, håll ett öga på barna medan jag är borta.” ”Ja, frun, det ska jag visst det”, säjer 

Alva. […] Det tycker Alva är bra. Då kan hon lugnt fortsätta med strykningen (Lindgren 

2017:40 f). 

 

Samtidigt som Alva hjälper till med Engströms hushållssysslor bär hon stort ansvar för att 

ofta hålla koll på systrarna.  

 
Hon går en lov i köket. Där står Alva och stryker så att svetten lackar. Hon måste elda kraftigt i 

spisen för att hålla strykjärnen varma (Lindgren 2017:48). 

 

Jag ska ha smörgåsar med mej och choklad, och Alva måste stryka min nya sjömansklänning 

(Lindgren 2017:57). 

 

Alva är den som stryker, lagar mat, städar och passar barnen. Detta ger henne, enligt Kåreland 

och Lindh-Munter (2005:149), kvinnliga egenskaper och hon är en duktig flicka enligt 

Österlund (2005:63-74). Dock händer det att hon leker med flickorna (Lindgren 2017:118) 

vilket visar att hon även har manliga egenskaper. Lindgren väljer här att bryta könsrollen och 

normerna för hur en tjänsteflicka bör vara.  
 

 

Linus-Ida hålls nere i köket och hjälper Alva att koka in äppelmos (Lindgren 2017:55).  

 

Alva och Linus-Ida har redan börjat med stora julstädningen. De har rivit ner alla gardiner, och 

det står skurhinkar på de mest oväntade ställen. Alva går omkring med en lång panelborste och 

dammar både väggar och tak (Lindgren 2017:118).  

 

Både Alva och Linus-Ida anses enligt Österlund stereotypa indelning (2005:63-74) vara 

duktiga flickor och besitter egenskaper som omtänksamma och lydiga vilka är kvinnliga enligt 

Nikolajevas (2004:129) schema. Hirdmans (2004:113-199) genusordning förstärks även här 
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av Alvas och Linus-Idas beteende genom hur arbetsfördelningen ser ut i familjen Engströms 

hem.  

 

Abbe 

Madicken förklarar både hur Abbe ser ut och varför hon tycker att han är bra.  

 
Madicken förstår inte att någon kan vränga till ansiktet så som Abbe kan. Han är annars vacker, 

tycker Madicken, hans hår är så vitt och hans ögon är ljusblå och hans mun så bred, ja, Abbe är 

vacker. Fast just nu rynkar han ihop ansiktet och ser ut som ett troll, då är han inte vacker, men 

rolig så att man kan ramla av taket när man ser honom (Lindgren 2017:44). 

 

Lindgren beskriver både Abbes utseende och sätt att vara. Abbe ges kvinnliga kännetecken 

genom att Lindgren beskriver detaljerat hur han ser ut, vilket enligt Kåreland och Lindh-

Munter (2005:125 ff.) är ovanligt då pojkar oftast beskrivs genom aktiviteter. Kåreland och 

Lindh-Munter (2005:125 ff.) menar att pojkar och män brukar gestaltas likt ”de roliga” och 

eftersom Abbe beskrivs som busig och rolig ges han även manliga egenskaper av Lindgren. 

 
Det underbara med Abbe är inte bara att han är femton år och kan dra upp folk ur ån med en 

båtshake, han bakar sockerkringlor också och säljer på torget. Egentligen skulle hans pappa baka 

dem och hans mamma stå på torget, men det blir för det mesta Abbe som får sköta alltihop. 

Madicken tycker synd om honom för det. Abbe vill bli sjöman och vara på havet i full storm, 

baka vill han inte alls. (Lindgren 2017:22 f). 

 

[…] och inne från Nilssons hörs glada toner. […] Det är Abbe som sjunger medan han bakar 

sockerkringlor (Lindgren 2017:25). 

 

Madicken utspelar sig under tidigt 1900-tal och under den tiden var det kvinnorna som hade 

det husliga ansvaret och männen som arbetade. Abbe får både baka och försöka få in pengar 

till familjen Nilsson, vilket ger honom både kvinnliga och manliga egenskaper. Lindgren har 

valt att ge Abbe kvinnliga egenskaper vilket visar på att hon vill antingen förändra och/eller 

bryta könsroller. Abbe frigörs från normen för den typiska mannen och tillhör enligt 

Österlunds (2005:74-77) stereotypa indelning en mjuk pojke, men även ibland en mesig pojke.  
 

Allt det som hon berättar för Lisabet om spöken och mördare och kriget, det har hon själv först 

hört av Abbe. Mördare har Abbe bara träffat ett par tre stycken, men spöken har han sett många 

(Lindgren 2017:95). 
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Abbe spänner sina ljusblå ögon i henne. ”Är du feg?” Madicken skruvar på sej och svarar inte. 

Det är hemskt om Abbe tror att hon är feg men hemskare ändå att gå till kyrkogården mitt i 

natten (Lindgren 2017:96 f). 

 

Abbe påstår att han är synsk och att han kan se spöken och gastar. Han tar med Madicken till 

brygghuset för att ta reda på om hon också är synsk. Att Abbe berättar om spöken, mördare 

och kriget visar en modig sida och lever upp till det som, enligt Nikolajeva (2004:129) och 

Kåreland och Lindh-Munter (2005:25 f.), förväntas av pojkar och män. Att Abbe frågar 

Madicken om hon är rädd skildrar hur Madicken uppfattas ur Abbes perspektiv. Han ser 

Madicken som en flicka, och den stereotypa bilden av flickor är att de är sårbara. Madicken, 

som ser upp till Abbe, vill inte framstå som feg eller barnslig. 

 

Läsaren ges en inblick i familjen Nilssons ekonomiska situation, men Lindgrens fokus är att 

berätta om Madicken och Abbes relation. Madicken ser upp till Abbe, både för att han är äldre 

än hon, men också för att hon nog är kär i honom. Lindgren gör en tydlig skillnad på 

Madicken och Abbes relation och hur andra, framförallt mamma Kajsas, ser på Abbe.  

 
”Får jag hålla dej i handen”, säjer Madicken, ”jag ser bättre då.” ”Gör du”, säjer Abbe, ”det var 

då konstigt.” Han tar Madickens hand, den är kall och darrar lite (Lindgren 2017:107).  

 

Innerst inne kan hon inte riktigt förstå det finurliga i att gifta sig. Men ska det nu tvunget ske, så 

ska det vara med Abbe Nilsson, det har Madicken bestämt. Fast Abbe vet inte om det än 

(Lindgren 2017:13). 

 
Tant Nilsson & Farbror Nilsson  

 

Tant Nilsson syns inte till, men farbror Nilsson ligger på kökssoffan och sover. ”Han är nog 

full”, säjer Madicken, ”för det brukar han vara på lördagarna” (Lindgren 2017:43).  

 

Linus-Ida sjunger sina sorgliga visor om fattiga barn och om hur ’deras fader till krogen drager’, 

då får Madicken ibland för sej att det är farbror Nilsson det handlar om. Fast det är bara om 

lördagarna som farbror Nilsson till krogen drager […] (Lindgren 2017:23).  

 

Enligt Madicken spenderar farbror Nilsson mest tid på kökssoffan. Att det är mannen i 

hemmet som försörjer familjer stämmer inte överens med Nilssons hem. Egentligen borde det 

vara tant och farbror Nilsson som bakar sockerkringlor och säljer inne på torget, men det 
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ansvaret har de lämnat över till sonen Abbe helt. Denna arbetsfördelning bryter mot Hirdmans 

(2004:119 f.) genusordning när det gäller arbetsfördelningen i hemmet.  

 
”När jag är hemma i Lugnet, då vill jag också ha det lugnt”, säjer farbror Nilsson och lägger sej 

på kökssoffan. Man kan inte bara slita och släpa för hustru och barn, man måste få vila sej nån 

gång också!” (Lindgren 2017:93 f).  

 

Som tidigare nämnts spenderar farbror Nilsson mycket tid på kökssoffan, och tant Nilsson 

visar förståelse för det, men ibland måste farbror Nilsson hjälpa till med att gå ut med 

soptunnan till grinden, vilket han blir sur över. Surheten går dock över när han får dansa med 

tant Nilsson (Lindgren 2017:94). Att tant Nilsson har överseende med att farbror Nilsson 

behöver vila, utan egentlig anledning, tyder på Hirdmans (2004:113-119) teori om 

föreställningarna om relationen mellan kvinnan och mannen. Farbror Nilsson är till viss del 

passiv, då han gärna ligger på soffan, men han är också aktiv då han gärna dansar runt med 

tant Nilsson. Lindgren har valt att tant och farbror Nilsson är varandras motpoler 

könsrollsmässigt. Tant Nilsson är passiv och farbror Nilsson är mer aktiv och skojig, vilket 

enligt Nikolajevas (2004:129) schema visar på typiskt kvinnliga respektive manliga 

egenskaper.  

 

Mia 

 
[…] Madicken och Mia är redan i vildaste slagsmål. Mia är liten och seg och ettrig, hon nyps 

och klöser och sliter i hårt. Det gör inte Madicken, hon slåss som en pojke med renhåriga livtag, 

och hon är stark (Lindgren 2017:82). 

 

Lindgren beskriver här två olika stereotypa könsroller. Mia framställs som flickig, hon är liten 

och ettrig, medan Madicken slåss som en pojke. Frågan är vem som bestämmer normen för 

hur en flicka respektive pojke slåss? I Madicken slåss flickor genom att nypas, rivas och dra i 

hår, medan pojkar slåss genom att brottas och vara starka. Madicken och Mias könsroller 

bryts och flickorna blir pojkiga då Lindgren låter dem slåss. Flickorna tillskrivs styrka vilket 

är en pojkig/manlig egenskap (Nikolajeva 2004:129).  

 

Enligt Nikolajeva (2004:129) ges flickor och kvinnor respektive pojkar och män olika roller 

där flickor och kvinnor är passiva och aggressionshämmande medan pojkar och män är aktiva 

och våldsamma. Mia är en bikaraktär vars funktion är att agera med eller mot 
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huvudkaraktären, i det här fallet mot. Då Mia beskrivs som motpol till Madicken är Mias 

funktion att skapa kontrast mellan karaktärerna genom att tillskrivas motsatta egenskaper.  

Diskussion 

Hur framställs karaktärerna i Madicken sedda ur ett genusperspektiv? 
I Madicken framkommer skillnader i hur de fiktiva karaktärerna beskrivs utifrån deras 

biologiska kön. Skillnaderna går att associera med de klassiska könsstereotyperna där 

flickorna och kvinnorna anses vara lugna och pojkarna och männen anses vara vilda, men det 

finns även karaktärer vilka inte är typiska könsstereotyper (Kåreland & Lindh-Munter 

2005:125 ff., Österlund 2005:63-77, Nikolajeva 2004:129). Boken förmedlar händelser och 

drag som framhåller traditionella könsmönster, men även företeelser vilka motsätter sig dessa 

mönster.  

 

Huvudpersonen Madicken beskrivs genomgående i boken som en vild flicka och ”inte riktigt 

klok”. Lindgren målar upp Madicken likt en pojkflicka, som inte riktigt passar in i den 

”typiska” flickrollen, medan Lisabet är motpol och den typiska flickan med egenskaper som 

gullig, rädd och barnslig. Madicken beskrivs i början att hon ser ut som en pojke och nog 

egentligen inte skulle varit flicka. Hon tillskrivs också manliga egenskaper, exempelvis 

framåt och påhittig samt stark och självständig. Hennes manliga egenskaper visas genom 

driften hos henne att busa och göra saker vilka är ogenomtänkta, vilket bryter mot de 

traditionella normerna över hur en flicka ska vara. Madicken visar dock några kvinnliga 

egenskaper, såsom skyddande och omtänksam personlighet i samspel med Lisabet och Abbe. 

Även om Lisabet framställs som den typiska flickan, leker även hon ”pojkiga” lekar med sin 

storasyster. Engströms följer annars tydligt normerna för tiden då boken utspelar sig. Pappan 

arbetar och försörjer familjen och mamman är hemmafru. Läsaren möts av mamma Kajsa vars 

värderingar är stereotypa med förutfattade meningar om hur flickor och pojkar ser ut och 

beter sig.  Tjänsteflickorna Alva och Linus-Ida tar hand om barnen och anses vara duktiga 

flickor. Grannfamiljen Nilsson går emot dåtidens normer bland annat genom att grannpojken 

Abbe bryter mot den tidens könsroller då kvinnan stod i köket och mannen försörjde familjen. 

Dagens könsroller ser inte likadana ut som dåtidens könsroller, men Lindgren låter Abbe visa 

att män kan ha kvinnliga egenskaper. Abbe beskrivs till utseendet och utför handlingar vilka 

gör att han framställs som mjuk och mesig. Tant Nilsson och farbror Nilsson är ett stereotypt 

par där tant Nilsson visar upp kvinnliga egenskaper och farbror Nilsson visar upp manliga 
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egenskaper, vilket gör dem till varandras motpoler. Det som talar mot den stereotypiska 

bilden av paret är att de överlåtit allt arbete till Abbe. En annan motpol i boken är Mia som 

framställs som motpol till Madicken.  

 

Madicken avviker från flickidealet och de normer vilka råder i samhället. Flera av 

karaktärerna i boken besitter både kvinnliga och manliga egenskaper vilket kan vara ett 

medvetet val av Lindgren för att locka till sig flera läsare då det förenklar för läsaren att 

identifiera sig med någon av karaktärerna. Alla karaktärer framställs i Madicken på olika sätt, 

men inte beroende på könstillhörighet. Alla flickor och kvinnor respektive pojkar och män 

framställs inte på ett visst och likadant sätt, så det finns inga gemensamma könsmönster för 

alla som tillhör ett visst kön. Madicken är den flicka som skiljer sig mest åt i beteende i 

förhållande till de övriga karaktärerna och Abbe är den pojke som avviker mest från den 

manliga normen.  

 

Mitt resultat skiljer sig från Nesteruds (2006) då hennes resultat blev att flickorna i verken 

ofta är svaga och lugna karaktärer och att pojkarna är vilda och starka karaktärer. Det tror jag 

främst beror på att Nesteruds (2006) undersökning bestod av flera verk av Lindgren, vilket 

bidrog till mer material och fler karaktärer att jämföra. 

 

Vilken roll spelar relationerna mellan karaktärerna? 
Boken Madicken har en klar majoritet av kvinnliga karaktärer. Huvudpersonerna, barnen, får 

visa kontroversiella och nyskapande roller medan birollerna, de vuxna, har en tendens att 

hålla sig till de mer förväntade könsstereotyperna. Detta kan tolkas som att Lindgren påvisar 

den tidens idealbild av vuxnas roll, parallellt med den komplexa bilden av barnen där 

könsrollerna tillåts könsöverskrida. Antingen ser Lindgren en förhoppning om framtiden, ett 

jämställdhetsideal, eller så ser Lindgren det som att barnen ska få vara barn oavsett kön. Även 

om flera av rollerna, exempelvis Madicken, Abbe och Farbror Nilsson, inte är tvingade in i 

förväntade mallar är Madicken inte helt befriad från stereotyper. Flickor och kvinnor 

förväntas ta mer ansvar än pojkarna och männen. De kvinnliga karaktärerna är stränga och 

bestämda gentemot barnen, medan de manliga karaktärerna är mer lättsamma och lekfulla i 

sin relation till barnen.  
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Barnen är det centrala i boken, men den innehåller även vuxna karaktärer. De vuxna avspeglar 

genusordningen i samhället och vad som anses vara kvinnligt respektive manligt. Hirdmans 

(2004:113-119) teori om genusordning, hierarkin och isärhållandets princip, stämmer överens 

med de vuxna i boken. Majoriteten av de vuxna männen står för det positiva och de vuxna 

kvinnorna för motsatsen.  

 

Det är tydligt att flickor/kvinnor och pojkar/män befinner sig i ett motsatsförhållande i 

Nikolajevas (2004:129) schema för kvinnlighet och manlighet. Kontrastkaraktärerna i boken 

gör motsatsförhållandet synligt. I Madicken visas motsatsförhållandena genom att 

huvudkaraktären, Madicken, möter kontraster hos bikaraktärerna. Bikaraktärerna i boken 

skapar kontraster mellan karaktärerna. Madicken framställs olika beroende på vilken relation 

hon har till bikaraktären. Lisabet och Abbe är starka exempel på att låta huvudpersonen, 

Madicken, visa egenskaper vilka är motsatsen till bikaraktärerna. Lisabet är Madickens 

främsta kontrastkaraktär, men även Abbe är en kontrast till Madicken. Lisabet är en stereotyp 

för det ”kvinnliga” och Abbe bryter ibland mot det stereotypiska ”manliga”. Mamma och 

pappa Engström är motsatser till varandra och likaså mamma och pappa Nilsson.  

 

Hur Madicken är framställs till störst del i relationen till Abbe. I kontrast till Abbe verkar 

Madicken osäker, hon ser upp till honom och tycker om honom, vilket leder till att hon inte 

riktigt vet hur hon ska bete sig. När Madicken framställs i sällskap med Mia är Madicken 

självsäker i sin roll. Även i sällskap med Lisabet framställs Madicken ofta som självsäker och 

tar sig an rollen som storasyster. 

 

Kåreland och Lindh-Munter (2005:125 ff.) belyser att mammorna i Lindgrens litteratur tar 

hand om barnen och står för trygghet. Detta är kontrast till papporna vilka står för det lekfulla 

och mer äventyrliga. I Madicken är det kvinnorna i familjen Engström och tant Nilsson vilka 

tar hand om hem och barn, och männen arbetar eller visar andra manliga egenskaper och 

personligheter.  

 

Hirdmans isärhållandeteori har visat sig vara givande i denna undersökning. Jag har, genom 

att betrakta karaktärernas egenskaper, fått en uppfattning om och hur kvinnligt och manligt 

och deras inbördes hierarkisering konstrueras genom dikotomier och stereotyper i Madicken.  
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Nikolajevas (2004) abstrakta schema över kvinnliga och manliga egenskaper samt Österlunds 

(2005) indelning av karaktärsdrag använde jag som hjälpmedel i analysen. För att skapa en 

uppfattning om hur karaktärerna framställs ur ett genusperspektiv gav tabellerna mig en 

teoretisk utgångspunkt, och hjälpte mig att besvara mina frågeställningar. Dock vill jag 

kritisera Nikolajevas (2004) schema och belysa brister då några motsatspar inte är varandras 

motsatser. Exempelvis är inte stark en motsats till vacker, inte heller aggressiv och lydig. Ett 

fullkomligt korrekt schema är dock svårt att skapa då alla kvinnor och män inte kännetecknas 

på detta sätt.  

 

Hur kan Madicken användas i svenskundervisningen för att belysa genus? 
Jag anser att det finns positiva aspekter med att använda skönlitteraturen i 

svenskundervisningen. Därför vill jag reda ut hur Astrid Lindgrens Madicken kan användas 

som en tillgång i undervisningen och hur boken kan användas som diskussionsunderlag för att 

diskutera genusfrågan. I kursplanen i svenska (Skolverket, Lgy11:160) för gymnasieskolan 

framgår det att skönlitteratur kan användas för att låta eleverna skapa förståelse för både sig 

själva och för andra människor.  

 

Forskning (Malmgren & Nilsson 1993, Kåreland & Lindh-Munter 2005) argumenterar för 

positiva aspekter med att använda skönlitteratur i svenskundervisningen. Nedan ges förslag på 

hur Madicken kan vara en tillgång i svenskundervisningen. Detta görs genom att innehållet i 

boken kopplas till läroplanen, Lgy11, i ämnet svenska. Avsnittet ger svar på frågan om hur 

Madicken kan användas för att belysa genus i svenskundervisningen. Även om Madicken inte 

skildrar gymnasieelevers fas i livet, tror jag att det lästa kan leda till att eleverna får en ökad 

förståelse för genus. All litteratur på gymnasiet behöver, enligt mig, inte vara anpassad till 

just äldre elever, då mycket handlar om läsupplevelsen. Att kunna samtala om litteraturen och 

lyssna till andras läsupplevelse, vill jag tro, skapar samhörighet vilket också är 

identitetsskapande. 

 

Eleverna kan diskutera vad de anser är typiskt flickigt och kvinnligt respektive pojkigt och 

manligt. Vem är det som bestämmer normerna över hur man ska se ut och bete sig? Finns det 

något rätt och fel? Är normerna konstanta eller skiftande? Varför resonerade man annorlunda 

förut och vad är det som bidrar till att samhället idag resonerar som det gör? Ser det lika ut 

världen över? Förhoppningsvis skapar diskussioner om könsroller en ökad medvetenhet och 
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förståelse hos eleverna för könsroller samt vad olika handlingar kan ge för konsekvenser. En 

viktig aspekt att visa eleverna är att det inte finns några rätt eller fel, några skrivna regler hur 

en ska se ut eller bete sig beroende på könstillhörighet. Tabellerna, som är använda i denna 

uppsats, kan användas som diskussionsunderlag i undervisningen. Dock är det viktigt att 

tabellerna diskuteras så att eleverna inte missförstår och tror att det är det som kännetecknar 

kvinnor respektive män.  

 

Lindgrens Madicken förmedlar och strider mot stereotypa könsmönster vilket väcker frågor 

om genus och kvinnors och mäns lika värde vilket kan lyftas och diskuteras i undervisningen.  

Högqvist (2014) belyser vikten av att uppmärksamma elevernas syn på genus och vad de 

anser vara kvinnligt och manligt. Att låta eleverna framföra sina förkunskaper om vad de 

anser vara typiskt för de olika könen innan de får ta del av Madicken kan vara ett alternativ 

för att låta elevernas förkunskaper lyftas fram, innan de blir färgade av bokens normer. 

Genom att öka medvetenheten hos både lärare och elever om hur genus konstrueras skapas 

djupare förståelse för hur olika personer bör bemötas i skolan. Förhoppningsvis kan detta i sin 

tur leda till ökad jämställdhet mellan könen. Förståelse för könsroller och stereotypa 

beteenden och relationer styr hur vi identifierar oss själva och andra. För att flickor och pojkar 

inte ska behandlas olika i skolan utifrån vilket kön de tillhör krävs det att elever, lärare och 

annan personal på skolan är medvetna om vilka uppfattningar eleverna har om kvinnligt 

respektive manligt.  

 

För att belysa genusbegreppet kan läraren lyfta de olika karaktärerna och relationerna 

karaktärerna emellan. Med hjälp av Lindgrens Madicken skapas möjlighet för eleverna att 

diskutera gamla och nya könsroller samt rollernas funktion. Att helt frångå könsmönster är 

omöjligt och att de finns i Madicken kan även ses som ett medvetet val av Lindgren för att 

provocera dåtidens normer. Lindgren visar i boken att flickor och pojkar inte behöver vara på 

det sätt samhället förväntar sig att de ska vara. Flickor kan vara söta och snälla samtidigt som 

de kan busa, exempelvis Madicken, och pojkar kan vara busiga och starka samtidigt som de 

visar känslor och gör hushållssysslor, exempelvis Abbe.  

Madicken förmedlar aspekter inom genus vilka skapar möjlighet för eleverna att komma i 

kontakt med varierande livssituationer och livsfrågor. Utan diskussion kan boken ge 

stereotypa bilder av samhället, så därför är det viktigt att se boken som underlag och material 

för att diskutera livsfrågor.  
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Malmgren & Nilsson (1993) belyser tematiskt arbete med litteraturen. Genusanalysen i denna 

uppsats kan vara till hjälp i undervisning om genus, både inom svenskämnet och 

ämnesöverskridande med andra ämnen och temaarbeten. Utifrån genusperspektiv går det att 

analysera böcker för att skapa en medvetenhet om konstruktion av kön. Men för att eleverna 

ska kunna lära sig att kritiskt förhålla sig till budskap i skönlitteratur måste först läraren vara 

medveten om de olika genusrollerna. 

 

Madicken rör frågor om genus och jämställdhet vilket är relevant för eleverna i 

svenskundervisningen. Lindgrens karaktärer i boken är både starka och svaga, både flickor 

och pojkar, och familjernas situation skiljer sig åt – det finns både en traditionell familj och en 

familj som bryter mot normerna. Eleverna kan även diskutera sina egna familjekonstellationer 

samt hur sysslorna fördelas i deras hem för att eleverna ska få ett bredare perspektiv över 

nutidens familjer. Familjen Nilssons livssituation är bra ur ett didaktiskt perspektiv på flera 

sätt, främst ur ett genusperspektiv då familjen följer normerna, men även ur ett 

klassperspektiv. För att bredda perspektivet ännu mer skulle man kunna arbeta 

ämnesöverskridande med historieämnet och jämföra med hur det var förr, både 

relationsmässigt och arbetsmässigt. Man skulle även kunna visa filmen Unga Astrid (2018) 

och tillsammans med Madicken, och andra böcker av Lindgren, belysa sociala och 

ekonomiska skillnader.		

 

Syftet med denna uppsats var att analysera karaktärerna i Madicken, både ur ett 

genusperspektiv och vilken roll relationerna spelar, samt hur verket kan användas i 

svenskundervisningen. Läroplanen, Lgy11, slår fast att skönlitteraturen ska utmana och öppna 

elevernas perspektiv och tankesätt, samt att skolan ska förmedla värden som människors lika 

värde och jämställdhet mellan kvinnor och män (Skolverket, Lgy11:5, 160). Underlag för 

undersökningen har varit Madicken som gavs ut av Astrid Lindgren år 1960. Hur karaktärerna 

framställs har analyserats utifrån deras utseende, personlighet och i förhållande till varandra. I 

slutet har även Madicken som läromedel diskuterats och uppsatsen visar att det är fullt möjligt 

att använda skönlitteratur och Madicken i undervisningen. Flera av karaktärerna avviker från 

samhällets normer om hur flickor/kvinnor och pojkar/män bör se ut och vara, och framför allt 

Madicken som framställs som en pojkflicka.  

 

Denna uppsats har gett mig en ökad kunskap om genus och karaktärers roller och funktion i 

skönlitteratur. Genom uppsatsen har jag fått inblick i och visat hur skönlitteratur, i det här 
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fallet Madicken (1960) går att använda i svenskundervisningen på gymnasiet. För vidare 

forskning hade det varit intressant att studera ett större urval av Lindgrens verk för att se om 

andra kvinnliga och manliga karaktärer framställs på liknande sätt. En annan intressant 

infallsvinkel vore att undersöka elevernas perspektiv och deras tolkningar av genus och 

könsroller i skönlitteraturen.  
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