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Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur syskonrelationer framställs i två av Astrid 

Lindgrens böcker. Än lever Emil i Lönneberga (1967) och Madicken (1967). 

Vidare är syftet att undersöka hur pojkar respektive flickor skildras i dessa böcker.  

Med hjälp av en kvalitativ textanalys och en närläsning av böckerna har dessa analyserats 

utifrån Maria Nikolajevas (1998) redskap för en boks karaktärer. Nikolajevas abstrakta 

schema för vilka egenskaper som anses vara normativa för flickor respektive pojkar kommer 

även det att ligga till grund för analysen. Resultatet visar att de analyserade karaktärerna 

visade upp egenskaper som både är typiskt manliga/pojkiga respektive kvinnliga/flickiga.  

 

Nyckelord: Astrid Lindgren, Än lever Emil i Lönneberga, Madicken, pojkar, flickor, genus, 

syskonrelationer 
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1. Inledning 
 

Barnböcker är en del av vår kultur och någonting som alla barn kommer i kontakt med på ett 

eller annat sätt. Genom att läsa får barnen möjligheten att förstå och uppfatta den värld de 

lever i. Många människor har en relation till barnböcker och en uppfattning om vad en 

barnbok är. I Skönlitteratur för barn och unga (2015) karaktäriserar Lena Kåreland barnboken 

som en spegel som avslöjar både synen på barndom och det samhälle som boken skrevs i 

(s.159). 

 

År 1945 var ett brytningsår för barnlitteraturen. Krigets slut medförde en högkonjunktur i 

landet och speciella avdelningar på bibliotek utformades som nu var anpassade för 

barnböcker. Samma år debuterade Astrid Lindgren med sin första utgivning av Pippi 

Långstrump (Kåreland 2001, s. 35). I över sjuttio år har Astrid Lindgren fängslat barn och 

vuxna med sina händelserika, revolutionerande och allsidiga böcker. Med Lindgrens böcker 

väcks många frågor med fokus på genus, vilket är ett aktuellt och diskuterat ämne i dagens 

skolor. I läroplanen för grundskolan (2011) står det:  

 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde,    

jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som 

skolan ska gestalta och förmedla (Skolverket 2011, s.5).  

 

Läroplanen lyfter även att skolan aktivt och medvetet ska främja elevernas lika rättigheter och 

möjligheter, oberoende av könstillhörighet. Skolan har också ett ansvar för att motverka 

könsmönster som begränsar elevernas lärande, val och utbildning (Skolverket 2011, s.7).  

 

Detta visar pedagogernas stora roll i att förmedla och diskutera tillsammans med eleverna 

gällande könsroller i klassrummet och i stort. Lena Kåreland och Agneta Lindh-Munther 

(2005) lyfter även detta i Modig och stark – eller ligga lågt, vikten av att diskutera och prata 

om genus (s. 115–126). 
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1.1 Syfte och frågeställning 
 

Mitt syfte med denna uppsats är att utifrån tidigare forskning, egen analys och aktuell 

litteratur ta reda på hur syskon framställs i två av Astrid Lindgrens böcker. De böcker jag har 

valt är: Än lever Emil i Lönneberga (1976) och Madicken (1976). Vidare är syftet att diskutera 

möjligheten läraren har när det kommer till att diskutera könsroller i klassrummet utifrån 

Astrid Lindgrens böcker. Det didaktiska perspektivet kommer att lyftas in i diskussionen. 

 

Frågeställningarna som jag kommer arbeta utifrån är: 

 

- Hur framställs syskonen i de valda böckerna? 

- Hur framställs pojk- respektive flickkaraktärer? 

- Varför framställs pojk- respektive flickkaraktärerna på detta vis? 

 

 

1.2 Disposition 
 

Uppsatsen inleds med att jag presenterar tidigare forskning kring genus i barnboken samt i 

böcker skrivna av Astrid Lindgren. Sedan följer ”Teori,” där jag presenterar de begrepp som 

ligger till grund i detta arbete. Därefter följer de analysverktyg som min analys kommer att 

utgå ifrån. Därpå följer en presentation kring författare och primärlitteratur som sedan följs av 

en analys av den valda primära litteraturen. Avslutningsvis följer en diskussion kring de 

resultat analysen givit samt hur jag som lärare kan arbeta med barnlitteratur och Astrid 

Lindgren i klassrummet.  
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2. Tidigare forskning 
 

Nedan kommer jag att gå igenom ett avsnitt kring vad som har skrivits om 

barnboksdidaktiken. Därefter kommer ett avsnitt om forskning som behandlar genus inom 

barnlitteraturen. Avslutningsvis kommer jag att lyfta vad som sägs om genus i Lindgrens 

böcker, i forskning samt studentuppsatser. 

Att hitta relevant forskningsunderlag som handlar om både Än lever Emil i Lönneberga och 

Madicken, skulle komma att visa sig vara relativt svårt. De flesta studier behandlar endera av 

dessa böcker, men inte båda på samma gång. Därmed har annan relevant forskning fått ett 

större fokus under denna rubrik.  

I sökningen kring tidigare forskning var användandet av DIVA det som var mest relevant för 

denna uppsats. Där visade det sig finnas träffar som sedan skulle komma till användning i 

skrivandet. Sökord som var användbara i min sökning var Astrid Lindgren samt Genus.  

 

2.1 Genus i Barnboken 
 

I Tankar om barnlitteraturen skriver Lennart Hellsing (1999) om fyra huvuduppgifter som 

han menar att barnboken och barnlitteraturen i allmänhet har. Det första är att böckerna ska 

lära barnet att behärska språket. Därnäst handlar det om att orientera barnet i tid och rum 

vilket leder vidare till det tredje, att orientera barnet socialt genom att berätta om relationer 

som finns mellan oss människor. Avslutningsvis, nummer fyra. Här handlar det om att 

påverka barnet allt mer direkt, alltså att aktivera barnets själva livskänsla (s.26).   

 

I Möte med barnboken skriver Lena Kåreland (2001) om historien kring barnlitteraturens 

framväxt. Det började med att litteraturen var präglad av ett pedagogiskt syfte där det mer 

eller mindre gick ut på att göra barn till goda kristna och övergick sedan till att man ville 

blanda nytta och nöje med kunskap och förnuft.  

 

Lena Kåreland (2013) skriver även i Barnboken i samhället om maktbalansen mellan barn 

och vuxna och om den ojämlika relationen mellan vuxna och barn. Vuxna skriver böcker som 

är riktade till barn, samtidigt som det är de vuxna som publicerar, värderar och bedömer dessa 

böcker.  

 

Helene Ehriander och Maria Nilson (2011) lyfter i Starkast i världen! Att arbeta med Astrid 

Lindgrens författarskap i skolan vikten av att använda Astrid Lindgrens böcker i skolan. 
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Genom att använda både Astrid Lindgrens böcker och annan barnlitteratur i skolan kan man 

utveckla en analyserande och reflekterande läsning hos barn, men det krävs att tid, rätt 

verktyg och att inspirationen till detta finns.  

 

I tidigare forskning finns det ett antal uppsatser som granskar och analyserar genus när det 

kommer till barnlitteratur. 

  

Lotta Jägare (2012) tar upp i sin studentuppsats Pojkar och flickor i barnlitteratur – en studie 

om genuskonstruktion i skönlitteratur för barn att genus framställs på ett ganska stereotypiskt 

sätt, trots att detta kan ske genom småavsteg från de rådande normerna. Uppsatsen visade 

även en risk med att barn påverkas av dessa stereotypiska framställningar samt att de därmed 

kan tvingas in i en genusordning utan att få möjlighet att utveckla egna identiteter med breda 

genuspositioner.  

 

2.2 Genus i Astrid Lindgrens böcker 
 

Under kapitlet ”Hujedamej sånt tema: Ett temaarbete i svenska för högstadiet” i boken 

Starkast i världen!: Att arbeta med Astrid Lindgrens författarskap i skolan (2011) skriver 

kapitlets författare Ida Borin (2011) hur Astrid Lindgrens Emil i Lönneberga kan användas 

som ett medel till ett temaarbete. Borin (2011) utgår framförallt att detta arbeta kan ske i 

grundskolans senare år och där eleverna kan diskutera böckerna utifrån olika teman. 

Författaren lyfter hur böckerna kan användas för att diskutera könsroller samt att detta kan ske 

utifrån positiva aspekter samtidigt som det kan bli problematiskt. Det författaren lyfter och det 

som kan bli problematiskt är att det krävs att eleverna kan utgå ifrån tiden då böckerna om 

Emil utspelar sig (s. 206–208). 

 

Alla vi barn i genusbyn är en studentuppsats skriven av Isabelle Nesterud (2006). Syftet med 

denna uppsats är att undersöka vilka adjektiv som används mest för flickor respektive pojkar i 

Astrid Lindgrens böcker. Böckerna som ligger i fokus i Nesteruds uppsats är Alla vi barn i 

Bullerbyn, Lillebror och Karlsson på taket, Madicken, Bröderna Lejonhjärta samt Ronja 

rövardotter. Ämnet för denna uppsats liknar mitt, även om mitt fokus endast ligger på 

Madicken (1976) och Än lever Emil i Lönneberga (1976).  

Nesteruds (2006) resultat visar sig i två olika slutsatser, ett utifrån Lindgrens böcker samt ett 

utifrån verkligheten. Detta visar att det finns ett motsatsförhållande mellan de fiktiva 
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karaktärerna gentemot det biologiska könet, alltså att både pojkar och flickor går emot det 

som anses vara normativt. Pojkarnas roller beskrevs som starka och vilda medan flickornas 

roller som svaga och lugna. 

 

I Astrids mansroller skriver Andreas Dannelöv (2012) om hur pojkar och män framställs i 

Astrid Lindgrens böcker. Uppsatsen utgår från att urskilja de adjektiv som pojkar och män 

associeras med samtidigt som att undersöka hur Astrid Lindgren använder dessa adjektiv i 

sina böcker. Resultatet visar ett återkommande mönster i Astrid Lindgrens böcker där den roll 

som pojkar och män besitter blir tydlig. Det visar sig att pojkar och män får en roll som i 

huvudsak är av ond karaktär. I Pippi Långstrump till exempel är tjuvarna män liksom i 

Karlsson på taket. Trots detta så är antalet goda män nästan lika många till antalet som de 

onda karaktärerna.  

Resultatet visar även att de roller som pojkar och män tilldelas i Astrid Lindgrens böcker mer 

ofta är kopplade till ett specifikt yrke än vad kvinnorollerna är. De manliga karaktärernas 

yrken är till stor del könskodade, till exempel doktor, polis och så vidare. 

 

En sista uppsats som har varit av användning för mitt arbete är Pojkar och flickor i Astrid 

Lindgrens bilderböcker av Frida Bengtsson (2015). Syftet med denna studie är att undersöka 

hur genus framställs i fyra stycken av Astrid Lindgrens böcker. Syftet är även att undersöka 

om och hur pojkar respektive flickor framställs på olika sätt, samt vilka medel som används 

för att förmedla detta. I denna analys är det Den där Emil, Känner du Pippi Långstrump?, Jag 

vill inte gå och lägga mig samt Vår i Bullerbyn som står i fokus. Analysen har skett genom en 

närläsning där materialet analyserats och observerats på ett metodiskt vis.  

Resultatet visar att gestaltningarna av pojk- och flickkaraktärer varierar. Oavsett kön 

presenteras och framställs personerna på olika sätt. Vissa pojkar framställs som på det 

stereotypiska sätt som Nikolajeva (1998) beskriver i sitt abstrakta schema, medan andra 

framställs på motsatt sätt. Likaså med flickkaraktärerna, vissa enligt det stereotypiska medan 

andra går emot normen. 

 

 

En avslutande sammanfattning kring de valda uppsatserna är att många skriver om Astrid 

Lindgren och hennes böcker. Resultat visar att det är vanligt att onda karaktärer ofta spelas av 

det manliga könet. Om karaktären har ett yrke så är detta ofta kopplat till något som anses 

vara könskodat. Trots detta så visar resultatet även att gestaltningen av flick- och 
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pojkkaraktärer går emot det som anses vara normativt. Det är alltså en dubbel bild som träder 

fram av Astrid Lindgrens verk som både könssterotypt och brytande mot könskoder.  
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3. Teori  
 
Här nedan kommer jag att förklara och redogöra för de begrepp som kommer tillämpas i 

denna uppsats. De begrepp som kommer ligga i fokus är genus, flicka och pojke. 

 
3.1 Genus 
 

Författaren Birgitta Fagrell (2000) beskriver i sin bok De små konstruktörerna begreppet 

genus som ett analytiskt redskap. Ett verktyg som hjälper till att skapa en förståelse kring hur 

kön har formats inom praktiker och institutioner (s.31). Yvonne Hirdman (2004) belyser i 

Genus: om det stabilas föränderliga former att begreppet genus kommer från det latinska 

ordet genere och betyder ”släkte, kön, sort och slag” och att det historiskt sett i Sverige har 

använts som ett könsbestämmande av substantiv.  

Hirdman skriver även att hon önskar att begreppet genus 

 

Ska förstås och användas, som ett ord som gör att vi ser det vi inte såg tidigare. Jag vill att man 

tack vare det begreppet ska se hur människor formas och formar sig till Man och Kvinna. Och 

mer: hur dessa formeringar bildar samhällets avlagringar, ingår i kulturens, politikens, 

ekonomins ”väggar” som bärande kolonner (Hirdman 2001, s.11). 

 

Hirdman skriver även om ”genusordning”, ett ord som påvisar ett system som styr ett 

förhållande där män och kvinnor besitter olika nivåer. Denna genusordning är som ett oskrivet 

kontrakt med överenskommelser och regler mellan människor, och något som har skapat 

stereotypa könsroller där kvinna och man förknippas med vissa egenskaper och som förväntas 

utgöra varandras motsatser (s.12-13 & 77f).  

Nationalencyklopedin förklarar begreppet genus som ett begrepp inom humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning som används för att förstå och urskilja de föreställningar, 

idéer och handlingar som tillsammans formar det som kallas ”människors sociala kön”, att 

skilja från det biologiska könet (Nationalencyklopedin. Protagonist).  

 

Arbetet kring och med genus är av stor vikt enligt min mening. Barn lär sig att anpassa sig 

efter de regler som råder i samhället, och pedagoger i dagens skolor besitter därmed en viktig 

roll i arbetet kring detta. Genom att arbeta kring och med barnlitteratur får barn ta del av 

flickors- och pojkars beteende i form av litterära exempel och det bjuder även in till 

reflektioner och diskussioner tillsammans i klassen.  
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Under 1960-talet användes inte begreppet genus, utan det kom senare. Innan dess talade man 

övergripande om ”könsroller” och ”kön”, vilket Ulrika Dahl (2016) beskriver som ett ord som 

används ofta i vardagliga situationer för att beskriva de biologiska skillnaderna mellan 

människor. Kåreland (2015) beskriver kön som ett grundläggande sätt att dela in människor i 

vårt samhälle. Den första frågan som oftast uppstår när ett barn är fött är ”Blev det en pojke 

eller en flicka?” (s. 177).  

 

Att anlägga ett kön- och genusperspektiv är något som förekommer i många ämnen både förr 

och än idag och forskningen kring detta visar att många har varit frågande kring termerna och 

vilket som skall användas. Kåreland (2015) menar att termen kön avses det biologiska könet, 

medan genus är något socialt konstruerat. Däremot är gränsen mellan det biologiska och det 

sociala oklart och inte utrett än idag (s.180). 

 

I denna uppsats är genus det begrepp som kommer vara i fokus. Kön och könsroller är 

aktuella, men är inget som kommer vara i fokus i denna uppsats.  

 

 

3.2 Flicka och pojke  

Lena Kåreland (2005) påpekar att flickor i många fall överträder de genusnormer som finns i 

samhället oftare än vad pojkar gör. I många fall kan en pojke som överträder genusnormerna 

ses som något negativt. En etikett som ”flickpojke” existerar knappast. Men när en flicka 

överskrider genusnormerna och får etiketten ”pojkflicka” ses detta ofta som något positivt 

(s.133).  

Anna-Karin Frih och Eva Söderberg (2010) beskriver i En bok om flickor och flickforskning 

ordet flicka som ett ord med många betydelser. I många fall kan ett ord föra med sig en 

historia och hänga samman med andra ord. Innebörden i ordet flicka är i en ständig förändring 

och samhällets ståndpunkt i kategorin kräver därefter kontinuerligt undersökas och studeras 

(s.10). 

 

Maria Österlund (2005) lyfter i Förklädda flickor fram de egenskaper som flickor vanligtvis 

anses besitta. De ska vara snälla, präktiga, glada och omhändertagande. Författaren påpekar 

även att den duktiga flickan förknippas med egenskaper som prydlighet, lydnad och 

anpassning till de normer och regler som råder i samhället. Flickor i samhället förväntas 
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anpassa sig till den maktordning som råder, där männen besitter den övre positionen gentemot 

kvinnor. Som duktig flicka bibehålls denna maktordning genom lydnad och anpassning (s. 

68). 

 

Magnus Öhrn (2008) skriver i ”Men vad i himlens namn har ni för er, pojkar!” Ulf Starks 

uppväxtskildringar ur ett manlighetsperspektiv att det i litteraturen finns två grundläggande 

egenskaper hos pojkar, mod och kunnande. Att kunna innebär att pojkar kan bemästra något 

samt vara överlägset kunnig i detta jämfört med det motsatta könet. Egenskapen mod kan i sin 

tur delas in i två delar, stoicism och att våga. Stoicism innebär att pojkar förtränger sina 

känslor som kan kopplas ihop med något negativt, i detta fall kan exempel på detta vara 

rädsla, sorg och smärta.    

Som pojke är våga en attraktiv egenskap och som i många fall styr pojkars beteende, vilket i 

olika barnböcker kan aktiviteter/lekar som att springa framför bilar, eller gå en farlig 

balansgång vara att våga (s.134-136).  

 
Marika Andræ (2001) skriver i Rött eller grönt? : flicka blir kvinna och pojke blir man om att 

i de tidiga pojk- och flickböckerna fanns det en stor variation till innehåll. Pojkböckerna 

handlade till största del under det sena 1800-talet och det tidiga 1900-talet om äventyr och 

resor. Det handlade ofta om en ung hjälte som på ett hjältemodigt sätt ger sig ut i världen för 

att sedan vända tillbaka med segerglädje (s.155). Flickböckerna och flickornas roll handlade 

mer om deras uppfostringskaraktär, där syftet var att förbereda flickan inför äktenskap och 

modersrollen (s.46). 
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4. Analysverktyg 
 

I denna analys kommer Maria Nikolajevas (1998) bok Barnbokens byggklossar vara 

utgångspunkten. Nikolajevas redskap för att analysera karaktärer samt hennes abstrakta 

schema för vad som är typiskt manligt och kvinnligt är något som kommer ligga i fokus. Lena 

Kårelands (2015) genusforskning kring vad hon anser är pojkigt respektive flickigt kommer 

även det att vara i centrum för den aktuella analysen.  

 

 

4.1 Genusforskning 
 
Lena Kåreland (2015) påpekar i Skönlitteratur för barn och unga att barn redan i förskolan 

blir medvetna om skillnaden mellan män och kvinnor. Forskning visar att födas som pojke 

och att växa upp till en man anses både finare och roligare än att födas som flicka och växa 

upp till en kvinna. Författaren menar även att det ligger i människans natur att dela in 

människan efter kön, och frågan om vilket kön barnen blev när det har fötts är en av de första 

frågor som ställs till ett par nya föräldrar.  

Kvinnan förknippas ofta med egenskaper som mjuk, svag och känslosam medan det manliga 

könet tillskrivs egenskaper som stark, rationell och aggressiv och kravet mellan flickors och 

pojkars beteende sker ofta medvetet men framförallt omedvetet (s.177).  

 

Genusdebatten på 2000-talet fortsätter på banan kring vad som anses vara pojkigt och flickigt. 

Representationerna av pojkar och flickor blev i en allt mer ojämn fördelning. Flickorna fick i 

böckerna ett betydligt mindre antal gestalter medan pojkarnas avspegling allt fler. Pojkarna 

anses fortfarande uppträda tufft och busigt medan flickorna på ett snällt och mjukt sätt 

(s.180). 

 

 

4.2 Nikolajevas redskap  
 
Maria Nikolajeva (1998) beskriver en boks karaktärer som historiens agerande insatser, alltså 

de personer som utför handlingen i en bok.  

Däremot behöver det inte vara endast människor, utan kan även vara förmänskligade djur 

eller föremål. För läsarna presenteras dessa karaktärer utifrån deras utseende, beteende och 

sina uttalanden kring tankar och kommentarer. Detta gör att läsaren kan skapa sig en bild av 



    11 

 

 

bokens personer genom att dra slutsatser samt sätta ihop de bitar av information som ges för 

att fylla i det som författaren lämnar (s. 55).  

 

4.2.1 Öppna och Slutna karaktärer 
 

Personerna i en bok kan enligt Nikolajeva (1998) vara öppna eller slutna. Med en sluten 

konstruktion menas det att man som läsare får skapa en egen uppfattning kring hur karaktären 

är med egna erfarenheter utöver det som texten ger. Det författaren även nämner är att det 

krävs att läsaren är försiktig i skapandet av bokens karaktärer då faran kan vara att läsaren 

tillskriver egenskaper som författaren inte hade haft i tankarna. Genom att se karaktären som 

en sluten konstruktion accepterar läsaren att karaktärernas liv endast finns i boken och i 

många fall nöjer läsaren sig med detta (s.62).  

 

4.2.2 Dynamiska och statiska karaktärer 
 

Karaktärer i en bok kan vara dynamiska eller statiska. Att vara en dynamisk person är enligt 

författaren att karaktären förändras genom bokens gång medan att vara en statisk karaktär är 

att karaktären inte förändras. Förr innehöll barnböcker ofta statiska personer medan den 

moderna litteraturen har som mål att skildra barnets inre utveckling, vilket medför att minst 

en person bör vara av dynamisk karaktär.  

 

Äldre sedelärande barnlitteratur har ofta statiska personer. Eftersom den moderna psykologiska 

barnlitteraturens främsta mål är att skildra barnets inre utveckling och mognad förutsätter 

sådana böcker åtminstone en dynamisk person, som också uppfattas som huvudperson (s.63). 

 

4.2.3 Platta och runda karaktärer 
 

Ett annat sätt att beskriva karaktärer är enligt Nikolajeva (1998) att använda begreppen platta 

och runda karaktärer. En platt karaktär, även kallad endimensionell besitter endast en 

egenskap och dess handlingar är lätta att förutse. Ett exempel är att en karaktär antingen är 

god eller ond. Runda karaktärer, även kallad flerdimensionella besitter fler egenskaper där 

egenskaperna kan vara både positiva och negativa (s.63f). 
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4.2.4 Abstrakt schema 
 

Nikolajeva (1998) ställer även upp ett schema gällande stereotypiska drag som pojkar och 

flickor besitter. Detta kallar hon för genusstereotyp och menar att pojkar/män och 

flickor/kvinnor i böcker förväntas bete sig på ett visst sätt utifrån de rådande normerna. I detta 

fall bygger de kvinnliga och manliga egenskaperna på varandras motsatser, vilket har lett till 

författarens abstrakta schema (s.64–65).  

 

 

 

Män/pojkar Kvinnor/flickor 

Starka Vackra 

Våldsamma Agressionshämmade 

Känslokalla, hårda Emotionella, milda 

Aggressiva Lydiga 

Tävlande Självuppoffrande 

Rovgiriga Omtänksamma, omsorgsfulla 

Skyddande Sårbara 

Självständiga Beroende 

Aktiva Passiva 

Analyserande Syntetiserande 

Tänker kvantitativt Tänker kvalitativt 

Rationella Intuitiva  
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5. Metod och material 
 

Under detta kapitel kommer val av primärlitteratur att presenteras följt av vilken analysmetod 

som i denna uppsats kommer ligga i fokus. 

 
5.1 Material: val av primärlitteratur samt avgränsningar 
 

Valet kring att arbeta med böcker skrivna av Astrid Lindgren var lätt. Astrid Lindgren har 

under hela min barndom varit en stor förebild och en favorit när det gäller barnböcker vid 

godnattsagor och även när det gäller filmatiseringar. 

 

I och med Lindgrens stora verk så var det aktuellt redan i början att en avgränsning behövdes 

göras. Valet kring primärlitteratur föll på Än lever Emil i Lönneberga (1976) och Madicken 

(1976). I de båda går det med relativ lätthet att se relationen mellan syskonen och därmed se 

likheter och skillnader i hur de framställs. Än lever Emil i Lönneberga (1976) valdes för att 

studera syskonrelationen mellan Emil och hans lillasyster Ida. Framställs det som en skillnad 

på att vara pojke respektive flicka under Emils och Idas barndom, eller gestaltas de båda på 

samma sätt? Valet av Madicken (1976) föll på så sätt att det även kan vara av intresse att se 

vilka likheter och skillnader det är mellan Madicken och Lisabet. Gentemot Emil och Ida blir 

det fråga om två olika syskonrelationer: storebror-lillasyster och storasyster-lillasyster.   

 

5.2 Analysmetod 
 

Fokus för denna uppsats är att anlägga ett genusperspektiv utifrån Nikolajevas (1998) 

benämningar av ”manlighet” och ”kvinnlighet”, samt att använda hennes redskap för att 

analysera en boks karaktärer. Detta är även vad som kommer användas för att besvara de 

frågeställningar som uppsatsen utgår från.  

 

Den metod som jag har valt för att kunna genomföra analysen är kvalitativ textanalys. 

Närmare bestämt blir det fråga om en textanalys med genusperspektiv. Jag kommer att utgå 

ifrån Pär Widéns (2011) kapitel i Handbok i kvalitativ analys och hans definition av vad en 

kvalitativ textanalys är.  
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5.2.1 Textanalys 
 

Pär Widén (2011) förklarar innebörden av textanalys och att det handlar om att analysera 

handskrivna texter eller tryckta källor, det senare är det som kommer ligga i fokus i detta 

arbete. Författaren säger även att det handlar om att välja ut och förhålla sig till olika texter 

och dess innehåll, detta för att få kunskap om vad texterna förmedlar utifrån ett avgränsat 

undersökningsproblem (s.137f).  

En kvalitativ textanalys har en lång tolkningstradition bakom sig. Denna tradition hamnar 

inom ramarna för det som kallas för hermeneutik, vilket är ett ord från det grekiska språket 

och kan översättas till att det handlar om att kunna tolka, förklara och utlägga (s.178).   

I användandet av textanalys som metod kan man i sin analys utgå antingen från författaren, 

från texten i sin helhet eller från texten i relation till det samhälle där den skapats (s.138). 

Widén beskriver även en fjärde utgångspunkt, den problematiserande dimensionen, vilket 

innebär att analysen utgår ifrån en teoretisk perspektivtagning som till exempel kan beröra 

frågor som handlar om genus, vilket är vad jag kommer att använda mig utav i denna uppsats. 

(s.179-185).  
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6. Litteraturgenomgång – presentation av analysobjekt 
 

6.1 Astrid Lindgren - författare 

 
Astrid Anna Emilia Lindgren föddes den 14 november 1907 på gården Näs utanför Vimmerby i Småland 

och dog den 28 januari 2002 i hemmet på Dalagatan 46 i Stockholm. Hon skrev 34 kapitelböcker och 41 

bilderböcker som tillsammans sålts i hisnande 165 miljoner exemplar och översatts till över hundra språk. 

(Astrid Lindgren Aktiebolag 2019) 

 

Detta är bland det första man får läsa när man går in på Astrid Lindgrens officiella hemsida.  

 

Hennes författarskap började år 1944 då hon släppte sin debutroman Britt-Mari lättar sitt 

hjärta. Året därpå kom berättelsen om Pippi Långstrump som uppstod som en improviserad 

godnattsaga vid dotterns säng.  

Astrid Lindgren föddes som Astrid Eriksson. Tillsammans i en syskonskara på fyra levde 

Astrid på gården där klimatet beskrivs som kärleksfullt och lekvänligt. 

”Två ting hade vi som gjorde vår barndom till det den var – trygghet och frihet. […] Och vi 

lekte och lekte och lekte så det var underligt att vi inte lekte ihjäl oss”. 

(red. Ehriander & Nilson 2011, s.237) 

 

Astrid beskrivs som en kärleksfull mamma som hade barnasinnet kvar långt fram i livet. Även 

i sjuttioårsåldern hände det att Astrid klättrade i träd. Hon var även en effektiv och kraftfull 

opinionsbildare som mer än gärna gjorde sin röst hörd. Framförallt när det handlade om barn 

och dess rätt till kärlek och trygghet.  

 

 

6.2 Madicken 
 

I det stora, röda huset nere vid ån, där bor Madicken. Där bor också mamma och pappa och lilla syster 

Lisabet och en svart pudel, som heter Sasso, och en kattunge, som heter Gosan. 

(Astrid Lindgren Company 2019) 

 

Madicken är Astrid Lindgrens trettiosjunde bok i ordningen. Den gavs ut första gången 1960 

och handlar om Madicken som bor med sin familj i det röda huset nere vid ån i villan 

Junibacken.  

Hon är en sjuårig flicka som bor tillsammans med sin familj – mamma, pappa, lillasyster 

Lisabet i det fina huset Junibacken i en svensk småstad. 
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Madicken är en orädd flicka som titt som tätt hamnar i besvärliga situationer som hon på ett 

eller annat sätt tar sig ur. Hon vill vara en snäll och väluppfostrad flicka, men det går som sagt 

inte alltid då det finns så mycket spännande saker att utforska och pröva i världen. Men trots 

att hon sätter sig i besvärliga situationer ibland så är Madicken en känslig och ömsint person 

som trots sin privilegierande plats i samhället iakttar världen och ser på de orättvisor och 

lidande som finns.  

 

6.3 Än lever Emil i Lönneberga 

 
Emil, det är han som bor i Katthult i Lönneberga och som gör hyss nästan varje dag året runt. Efter varje 

nytt hyss sitter han inlåst i snickarboa och täljer sig en liten rolig trägubbe. 369 trägubbar står det på 

hyllan till sist! (Astrid Lindgren Aktiebolag 2019) 

 

Än lever Emil i Lönneberga är den sextiosjätte boken i som Astrid Lindgren gav ut. Den 

handlar om Emil, en femårig liten grabb. Han är begåvad och uppfinningsrik med en hjärna 

vildare än en tjurs. Emil har en förmåga att kunna vända upp och ned på den gudsfruktande 

och ordningsamma småländska landsbygden med sina hyss. Hyssen i sig brukar aldrig vara 

elaka utan tvärtom roliga och som oftast uppkommer de från hans goda och snälla 

personlighet. Han gör allt för att hjälpa till och få bort allt lidande som framkommer framför 

hans ögon. Genom att läsa Emil får läsaren se hur han handlar utifrån eget huvud och 

respekten för den sociala hierarkin och vuxna auktoriteter avsaknas.  

 

6.4 Emil och Madicken som pojk- och flickbokstyp  
 

Madicken är en typisk ”yrhätta-karaktär”, något som Lena Kåreland (1994) beskriver som 

bångstyriga flickor som inför olika situationer tänjer på det som anses vara normativt (s. 99). 

Lena Kåreland och Agneta Lindh-Munther (2005) lyfter fram att det är lättare för flickor att 

överskrida genusnormer än vad det är för killar (s.133). Emil som pojkbokstyp är vad Ann 

Boglind och Anna Nordenstam (2015) skriver i Från fabler till manga 1 en typisk 

rackarungeberättelse. Det vanligaste är att dessa berättelser utspelar sig i stadsmiljö, vilket Än 

lever Emil i Lönneberga inte gör. Däremot går det att dra paralleller till denna typ av 

berättelse ändå. Emil är en busig kille som leker dagarna långa och där leken för allmänhetens 

syn verkar vara regellös (s. 97–98).  

Borglind och Nordenstam (2010) skriver i Från fabler till manga om busiga barn, där barn 

som hamnar i busiga situationer. Ett sådant barn är Emil, han är en person som hamnar i 
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busiga situationer men som inte alltid är planerade. Likaså passar denna beskrivning in på 

Madicken, hon är egentligen snäll och ordentlig men råkar ändå hamna i situationer som kan 

anses busiga. Allt detta bus kan ändå ses som något charmigt, då det inte ligger något ont 

bakom dessa (s.191), och så brukar situationerna också till slut betraktas av de andra 

karaktärerna i böckerna.  
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7. Analys 
 

Under detta kapitel kommer analysen av Än lever Emil i Lönneberga samt Madicken att 

presenteras. Inledningsvis kommer en kortfattad presentation vad boken handlar om. Därefter 

går jag in på hur syskonen framställs i respektive böcker. Avslutningsvis avslutas kapitlet med 

en sammanfattning av vardera böcker.  

 

7.1 Än lever Emil i Lönneberga 
 

Boken Än lever Emil i Lönneberga handlar om Emil Svensson. Emil bor tillsammans med sin 

familj på gården Katthult i Lönneberga. Familjen Svensson består av Emil, en liten, liten 

pojke som ställer till med hyss var dag. Sedan har vi hans mamma, pappa och lillasyster Ida. 

På gården bor även drängen Alfred och pigan Lina. Bortanför gården bor även Krösa-Maja, 

en liten gumma som brukar hjälpa till hemma på gården i Katthult.  

Emil är bokens huvudkaraktär och som ställer till med många hyss, som att av misstag låsa in 

sin pappa i Trisseboda (dasset), sätta eld på Prostinnans hår, eller att ge griseknoen, Halta 

lotta och de andra tupparna jästa körsbär som har blivit över sedan Emils mamma gjord 

körsbärsvin. Detta är endast ett fåtal av de hyss som Emil ställer till med i Än lever Emil i 

Lönneberga. 

 

 

7.1.1 Framställning av syskon i Än lever Emil i Lönneberga 
 

Relationen mellan Emil och Ida är vad som får klassas som en normal syskonrelation. 

Storebror är den som bestämmer medan lillasyster hänger med på det som storebror säger.  

Ett exempel som förekommer i boken är när Emil och Ida ska leka doktor medan resterande 

familj utför andra ärenden.  

Emil bestämmer fort att det är han som ska vara doktor medan lilla Ida får vara patient. Emil 

som den typiske storebrodern är den som ska göra ”jobbet” medan Ida som är lillasyster får ta 

den del i leken som finns kvar, som i detta fall patient.  

Ida följer med på alla Emils hyss och är ständigt ”stand by”, hon befinner sig hela tiden i 

bakgrunden och bidrar med några få ord här och där.   
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7.1.2 Ida 

I och med att Ida inte är en protagonist i denna bok om Emil utan mer som en biperson så är 

informationen kring henne minimal. Det man får reda på om Ida är att hon är Emils lillasyster 

och som går ut i hagen tillsammans med familjens piga Lina för att plocka smultron. Ida kan 

beskrivas som en öppen person som enligt Nikolajeva betyder att vi som läsare tillåts att gå 

utanför texten och skapa oss en egen uppfattning kring karaktären. I och med att 

informationen kring Ida är minimal så blir det att läsaren får ta saken i egna händer.  

 

I bokens andra kapitel så ska familjen Svensson på auktion i Backhorva. Alla förutom 

mamma och lilla Ida. Innan familjen ska åka så lägger Ida huvudet på sned och säger 

bevekande och säger högt ut i intet ”Köp hem något åt mig”. Delen vid att hon lägger huvudet 

på sned och är bevekande kan man som läsare tolka som så att Ida är en mild och gullig 

flicka. För att återkoppla till Nikolajevas schema där kvinnan/flickan under en punkt betraktas 

som vacker, emotionell och mild, visar det att Ida behöver visa sig söt och vacker för att få 

igenom sin vilja.  

När sedan Emil och resterande familj åter är hemma på gården så har Emil på auktionen 

vunnit en fin ask till Ida. Nu satt Ida utanför snickarboa där Emil satt och lärde Ida nya fula 

ord. Det Ida inte visste var att pappa Anton nu var nära och hörde detta. Här beskriver 

författaren Ida såhär: ”Lilla Ida märkte inte att hennes pappa kom, därför tystnade hon inte 

utan fortsatte snällt och lydigt att säga efter orden som Emil väste åt henne där inne från den 

mörka snickarboden”. (Lindgren 1967, s.39) 

 

Återigen, snäll och lydig. Ett typiskt betraktelsesätt för en flicka. Det är även en stereotyp 

skildring av vad som är kvinnligt/flickigt enligt Nikolajeva. Det visar också att Emil som 

pojke är den i syskonrelationen som vet saker, i det här fallet fula ord, och som sedan överför 

denna kunskap till lilla Ida. Som läsare kan detta ses som accepterat på ett annat sätt gentemot 

motsatta fallet, om det vore Ida som var den gränsöverskridande. 

 

I samma exempel som tidigare när Emil och Ida ska leka doktor (se 8.1.1 Framställning av 

syskon i Än lever Emil i Lönneberga). Ida accepterade redan från början att hon inte skulle få 

rollen som doktor, utan snällt fick leka patient. När Krösa-Maja sedan ser Ida blå i hela 

ansiktet och springer förskräckt ut så fnissar Ida förtjust. Detta att Ida fnissar förtjust visar sig 

vara ett återkommande motiv i boken.  
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Det mest utmärkande med Ida är som tidigare nämns att hon genom hela boken blir tilltalad 

som ”Lilla Ida”. Återigen framställs det som att hon är lite mindre än det motsatta könet, men 

också än alla andra i familjen. Anledningen till att Ida framställs som den lilla är kanske för 

att hon är just lillasyster. Men i stort kan det kopplas till Kårelands (2015) beskrivning, där 

kvinnan/flickan anses vara mjuk, svag och känslosam, samt att barn på ett sätt anpassar sig till 

de regler som råder i samhället.  

 

7.1.3 Emil 
 

Redan på första sidan får man en bild av Emil som en unge som gör mer hyss än någon annan.  

 

I hela Lönneberga och hela Småland och hela Sverige och – vem vet – kanske i hela världen har det nog 

aldrig funnits en unge som har gjort fler hyss än Emil, han som bodde i Katthult i Lönneberga socken i 

Småland en gång för länge sedan (Lindgren 1967, s. 5). 

 

Författaren får läsaren att skapa sig en bild av Emil som en rackarunge. Som läsare får man 

även ta del av att Emil är medveten om vad han är för pojke, och om han någon gång skulle 

glömma bort det så finns det alltid någon vid sidan av honom som kan påminna om hans 

beteende.  

 

Från första början ges det beskrivningar som att det blir dunder och brak där Emil gick fram, 

aldrig har man sett maken till unge, han ville ha mer livat än så, du kommer då att märka att 

Emil gjorde en del bra saker också.  

Den sistnämnda beskrivningen visar att som läsare får man redan från början en ”negativ” 

bild av hur Emil var. Precis som Boglind och Nordenstam (2010) skriver om busiga pojkar. 

Emil gjorde hyss året om och ställde till med problem, men trots detta så hade han goda sidor 

också. Denna beskrivning går även den att koppla till Nikolajeva. Hon talar om att karaktärer 

kan vara platta och runda. Emil är en rund person, det vill säga en person som har flera 

egenskaper. Han är en kille som ställer till med hyss dagligen, men som ändå är en snäll och 

god person som vill alla väl i slutändan.  

 

I bokens andra kapitel får man följa med till auktionen i Backhorva. Innan det var tid för 

avfärd så blev det diskussioner kring om Emil skulle få följa med eller inte. Emil vill hänga på 

och hans mamma tycker att det är klart att han ska med om han nu vill det.  
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Pigan Lina var allt mer skeptisk, gång på gång påvisar hon att det blir tillräckligt med bråk på 

auktionen trots Emils frånvaro. Alltså påvisar det återigen att Emils omgivning ser Emil som 

en bråkstake som ska ställa till med problem efter problem.  

 

Det har framgått att Emil är en påhittig liten pojke. Varje gång han behöver ha något så 

försöker han hitta en väg för att lyckas med detta. Denna gången gällde det pengar, han ville 

inte fråga sin pappa då han redan var på ett sämre humör. Så nu satte han igång att öppna 

grindar till en och annan bonde som med sin häst och vagn skulle igenom för att även de 

komma till auktionen i Backhorva. På ett sätt visas det utifrån Nikolajevas schema att Emil är 

självständig och rationell för att nå sina mål. Målet i detta skede var att skaffa fram pengar på 

ett sätt så att han senare kunde delta i auktionen. 

Ett ytterligare exempel på Emils rationella sida är när två av auktionens besökare hamnar i 

bråk om pigan Lina. Här visar Emil ännu en gång sin påhittiga sida för att avsluta detta bråk. 

Allt han ville var att besökarna skulle sluta bråka, men hans agerande ansågs enligt 

utomstående som ”hyss”.  

 

Efter en analys av Emil ur ett genusperspektiv så visar det att Emil är en påhittig, självständig 

liten kille som egentligen vill alla väl. Ett exempel på detta är ifrån bokens sista kapitel. Där 

blir drängen Alfred allvarligt sjuk. Alfred är Emils bästa vän och en person som han mer än 

vanligt värdesätter högt på sin lista över personer som han tycker om.  

Nu är Alfred allvarligt sjuk och Emil blev väldigt orolig över sin bästa vän. Här visar han 

ytterligare en sida där han är en känslig, emotionell och omtänksam liten kille. Sida vid sida 

sitter Emil vid Alfred från det att han har sett hur han egentligen mår. När Alfred sedan blir 

allt sämre och alla runt om kring mer eller mindre ger upp för att få Alfred till doktorn, då det 

är ett snöoväder utanför, så kämpar Emil allt han kan för att få sin bästa vän att bli frisk igen.  

Under tiden så är pigan Lina fortfarande negativ till Emils agerande. Emil skottar snö för att 

ta sig fram till Alfreds hus, men Lina fäller ändå en kommentar kring hans agerande och att 

det är bra för att därmed ha en snabbare väg till snickarboden (där Emil sitter när hyss har 

begåtts). 

 

7.1.4 Sammanfattad analys av Än lever Emil i Lönneberga 
 

En sammanfattad analys av Än lever Emil i Lönneberga är att Emil framstår som en busig 

kille som gör hyss efter hyss. Samtidigt är han en generös kille som vill alla i sin omgivning 
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väl. Han tror sig göra det som är det rätta i stunden men som i själva fallet räknas som ett 

”hyss”. Han har de typiska manliga karaktärsdragen som återfinns i Nikolajevas abstrakta 

schema. En tävlande, skyddande, självständig kille men som i vissa fall går över till att vara 

emotionell, omtänksam, kille som beskrivs som änglalik i början av boken, vilket enligt 

Nikolajevas schema är drag från det som anses vara ”kvinnligt”. Hade Emil varit av det 

motsatta könet och betett sig på ett busigt sätt hade uppståndelsen kring händelserna blivit allt 

större. Detta i och med att de rådande genusrollerna som finns i samhället hade utmanats och 

varit emot ”normerna” för vad som anses vara ”manligt” respektive ”kvinnligt”.  

Karaktären Ida, Emils lillasyster, beskrivs inte lika mycket av författaren. Varken utseende 

eller beteende är något som Lindgren sätter ord på. Men som läsare får man möjlighet att 

skapa en egen bild av hur Ida egentligen är. Som tidigare nämns skulle Ida kunna kallas för en 

öppen karaktär, där man som läsare får möjlighet att sätta karaktärens egenskaper som 

egentligen inte beskrivs i texten.  

 

Som syskon är Emil den typiska storebrodern, medan Ida den typiska lillasystern. Ida följer 

med Emil på alla hans hyss, men är samtidigt försiktig och eftertänksam, som även det är 

enligt Nikolajevas abstrakta schema. Emil är omtänksam när det kommer till Ida och vill 

henne väl genom hela boken. Enligt min analys så är Emil och Ida som vilka andra syskon 

som helst. Ur ett genusperspektiv är bilden normativ. Emil den stora brodern som ska 

beskydda sin lillasyster över allt ont som finns i världen, samt lära henne allt han kan, vilket 

inte alltid uppskattas av de äldre i omgivningen. Medan Ida, den typiska lillasystern, följer 

med sitt stora syskon överallt och tar sig an rollen som ”följare” och gör allt som sägs.  

  

7.2 Madicken – handling 
 

I boken om Madicken får läsaren möta Madicken och Lisabets alla äventyr. Vi får följa med 

till en sommardag på Junibacken, när Madicken och Lisabet har utflykt hemma, men även när 

Lisabet stoppar in en ärta i näsan samt en massa andra äventyr. Madicken är en sjuårig flicka 

som egentligen inte vill hamna i besvärliga situationer, utan en snäll och väluppfostrad flicka. 

Hon är egentligen en känslig och ömsint person som trots sin privilegierande plats i samhället 

iakttar världen och ser alla som lider och dess orättvisor. Lisabet är Madickens lillasyster. 

Hon fyller fem år i boken och är den som följer med Madicken på alla dess äventyr som 

erbjuds.  
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7.2.1 Framställning av syskon i Madicken 
 

Relationen mellan Madicken och Lisabet är precis som relationen mellan Emil och Ida, 

Madicken är storasyster och Lisabet är lillasyster. Madicken för handlingen framåt medan 

Lisabet hänger på och följer Madicken genom alla tokigheter. Lillasyster är avundsjuk på 

storasyster som får göra alla dessa roliga händelser. Ett exempel på detta är när Madicken ska 

börja skolan, hon är superstolt och vill inget annat än att sitta i skolbänken och lära sig saker. 

Under detta scenario visar Lisabet en tydlig avundsjuka, då hon också vill gå i skolan såklart.  

 

Varje morgon, när Madicken går till skolan, står Lisabet i farstun och önskar att det vore hon som fick 

spatsera iväg med den där fina skolväskan på ryggen. Det dröjer så länge, innan Madicken kommer hem, 

tycker Lisabet. Och när hon äntligen kommer, har hon läxor. Hon sitter i barnkammaren och läser, så att 

det hörs i hela huset (Lindgren 1967, s.35).  

 

Ett ytterligare exempel på denna relation är redan under bokens första kapitel där Madicken 

och Lisabet inte riktigt vet vad de ska hitta på denna sommardag, Men när Madicken plötsligt 

säger att de ska leka ”Moses i vassen”. Här tar Madicken rollen som Faraos dotter, den äldre 

medan Lisabet mer eller mindre vill ha rollen som den lilla bebisen Moses. Ett tydligt 

exempel på att storasystern tar rollen som den äldsta, medan lillasystern rollen som den 

minsta. Även om det i detta fall är Lisabet själv som väljer. 

 

 

7.2.2 Madicken utifrån ett genusperspektiv 
 

I denna bok är det två syskon av det kvinnliga könet. Båda två är enligt Nikolajevas schema 

”kvinnliga/flickiga”, men även här överskrider både Madicken och Lisabet normen och 

egenskaper som är typiskt ”manligt” förekommer. Beskrivningar kring öppna, slutna, 

dynamiska, statiska, platta och runda personer har även här analyserats. Detta för att se hur 

författaren beskriver bokens karaktärer. 

 

7.2.3 Lisabet 
 

Redan i det första kapitlet får man som läsare en uppfattning av vem Lisabet är. Hon är ett 

litet barn, endast fem år gammal. Personer i närheten eller som går förbi Junibacken beskriver 

Lisabet som en söt liten unge. Linus-Ida som är familjens allt i allo beskriver Lisabet som 

”vacker som en olycka”.  
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Allt hos Lisabet är mjukt, lent och vackert. Astrid Lindgrens beskrivning av Lisabet följer 

Nikolajevas (1998) personbeskrivning samt Kårelands (2015) beskrivning kring vad som är 

”kvinnligt”.  

 

Utifrån min analys får man även ta del av en osäker Lisabet. Madicken pratar om att hon är 

lik sin pappa och kommer därmed bli gift. Lisabet blir väldigt osäker och rädd för att hon inte 

kommer bli gift när hon blir stor. Samtidigt som hon egentligen inte bryr sig om giftermål 

eller sådant, så är det ändå en osäkerhet och rädsla hos henne då hon vill göra allt som 

Madicken gör.  

 

Gång på gång presenteras Lisabet som för liten för saker och ting, speciellt av Madicken.  

”Sånt är du för liten att tänka på, säjer Madicken och klappar Lisabet på huvudet. Vänta tills 

du blir stor och har börjat skolan som jag”.  

 

Som tidigare nämns så leker Madicken och Lisabet ”Moses i vassen”. Lisabet får rollen som 

Moses, hon är minst och blir det självklara valet. Detta mönster är genomgående i boken, att 

Lisabet får göra det som Madicken inte vill.  

När dessa äventyr sedan avslutas så gör de det på ett sätt där någon/några kommer att hamna i 

knipa. I berättelsen får Lisabet att framstå som en ”skvallerbytta” och Madicken försätts ofta i 

en situation där hon får ansvaret för allt. Detta går att koppla till Kårelands (1994) beskrivning 

av en ”yrhätta-karaktär”, det vill säga en karaktär som tänjer på gränserna och är bångstyrig. 

 

Lisabet kan beskrivas som en sluten person där läsaren enbart genom att läsa texten får reda 

på hur hon är som karaktär. Lisabet beskrivs som en söt, mjuk och vacker person, en typisk 

”flicka/kvinna” som Nikolajeva (1998) framställer det i sitt abstrakta schema. Lisabet är även 

vad Nikolajeva (1998) kallar för en statisk person, det vill säga en person som inte förändras 

genom handlingens gång. Lisabet förändras inte, utan hon förblir söt, mjuk och vacker. Hon 

blir allt mer modig ju längre in i boken man kommer, samtidigt som hon förblir den söta, 

vackra och mjuka lilla Lisabet.  

 

Under ett avsnitt av boken får läsaren ta del av en aggressiv Lisabet. Lisabet har stoppat in en 

ärta i näsan och får bege sig till farbror Berglund (doktorn). På vägen stannar Lisabet och 

Madicken hos Linus-Ida. På gården som Linus-Ida bor på finns det ytterligare ett hus, där Mia 

och Mattis bor. Mattis sitter ute på gården och Lisabet går dit för att kolla vad hon håller på 
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med. Det hela slutar i att Mattis kallar Lisabet för snorunge, vilket gör Lisabet arg, samtidigt 

som hon är rädd för vad som komma skall. 

 

Lisabet blir arg. Om någon är en snorunge och skulle behöva snyta sej, så är det Mattis.  

- Snorunge för dej, lortjänta, säjer Lisabet. Hon är ganska rädd när hon säjer det. Visserligen är Mattis 

inte större än hon själv, men hon ser så bestämd och farlig ut (Lindgren 1967, s.86).  

 

Lisabet tar avstånd, men vill ändå inte ge sig utan ryggar endast bakåt. Fram och tillbaka 

fäktas de båda flickorna om vem som har vad och inte. Till slut blir Mattis så arg att hon 

hoppar på Lisabet, nu inser hon att hon inte är så stor och modig utan behöver ha sin 

storasysters hjälp.  

 

Som läsare får man alltså se en Lisabet som är söt, vacker, mjuk och emotionell, men hon har 

även en sida som vill vara modig och stark. I koppling till Nikolajevas personbeskrivningar så 

är Lisabet typisk ”kvinna/flicka”, men med inslag för vad som anses vara ”manligt”.  

 

7.2.4 Madicken 
 

Madicken heter egentligen Margareta. Men när hon var liten, kallade hon sej själv Madicken. Och fastän 

hon nu är stor och nästan sju år, heter hon fortfarande så. Det är bara när hon har ställt till någonting och 

behöver förmanas, som hon kallas Margareta. Ganska ofta kallas hon Margareta (Lindgren 1967, s.15). 

 

Redan under den inledande sidan framställer Lindgren Madicken som en flicka som mer än 

ofta ställer till det för sig. Hon är ett impulsivt barn som i många fall inte tänker sig för innan 

hon utför en handling. Däremot ångrar hon sig alltid efteråt och blir ledsen.  

 

Karaktären Madicken är enligt Nikolajevas ”personredskap” en rund person. Hon besitter 

flera olika egenskaper som läsaren får följa genom hela boken. Som läsare får man följa en 

påhittig, snäll, omtänksam och busig flicka som egentligen vill alla väl. Ibland blir det bra och 

ibland ställs det till med problem. 

Exempel på detta är när Madicken ska i väg på utflykt med skolan och Lisabet blir avundsjuk, 

då hon också vill gå på utflykt. Här bestämmer sig Madicken att hon och Lisabet också kan gå 

på utflykt fast hemma på gården. Detta visar att Madicken vill sin lillasyster väl på ett 

omtänksamt sätt. Exemplet visar även att Madicken direkt får bekräftelse från sin mamma. Nu 
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har Madicken uppfört sig och tagit hand om Lisabet, vilket är det sätt flickor förväntas 

uppföra sig på. 

 

– Jag vill också ha en utflykt och sitta på ett berg och äta smörgåsar. 

Då tycker Madicken synd om Lisabet. 

– Vi kan ha en utflykt bara du och jag, säjer hon.  

Lisabet gråter ett tag till för säkerhetens skulle, sedan kikar hon upp med ögonen fulla med tårar. 

– och sitta på ett berg, frågar hon. 

– Kanske, säjer Madicken. Om vi hittar något. 

– Nu var du snäll Madicken, säjer mamma. Ni två gör en utflykt, det blir väl roligt, Lisabet?  

(Lindgren 1967,s.46). 

 

Ett annat exempel på Madickens generositet och omtänksamhet är efter föregående händelse. 

Madicken och Lisabet går på utflykt som sedan slutar med att Madicken får hjärnskakning. 

Under sin hjärnskakning får hon en massa paket med leksaker och vykort för att hon ligger i 

sängen och är sjuk. Lisabet blir återigen avundsjuk på sin storasyster och alla fina saker. 

Återigen visar Madicken sin omtänksamma sida där hon delar med sig av sina presenter till 

Lisabet. 

 

Lisabets ögon blir så runda, när hon ser allt det som Madicken har fått. Mer och mer fundersam blir hon. 

Till sist säjer hon trumpet: 

– Jag vill också ha hjärnskakning! 

Då tar Madicken presentaskarna, en i var hand. 

– Vilken vill du ha, säjer hon. Vill du helst ha en ring med en röd sten i eller en med en blå sten i?  

(Lindgren 1967, s.69) 

 

Madicken tycker själv att hon är väldigt snäll som delar med sig av sina presenter till Lisabet. 

Vilket författaren gång på gång lyfter fram. Samtidigt som hon har en självisk sida där hon 

egentligen skulle vilja ha alla sina presenter för sig själv, så vet hon att det är lika bra att dela 

med sig.  

 

Tänk, vad jag var snäll Lisabet, som gav dej presentasken redan innan jag hade läst brevet, säjer 

Madicken.  

– Ja, då var du snäll, säjer Lisabet och grabbar till sej pärlpåsen. Hit med mina pärlor, nu ska jag göra 

halsband! 

Men Madicken sliter pärlpåsen ur hennes hand. 

– Låt bli, säjer hon, du får vänta, tills jag har tid att dela opp dom. 
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[…]  

Madicken känner tydligt, att hon skulle vilja ha hela påsen själv, men hon vet, att om Lisabet inte får 

några pärlor, går hon till mamma och skvallrar, och då blir Madicken tvungen att dela i alla fall (Lindgren 

1967, s. 70-71). 

 

Ett ytterligare exempel på Madickens omsorgsfulla och omhändertagande sida är när Lisabet 

stoppar in en ärta i näsan. Hon lugnar ned sin lillasyster när hon blir rädd och ledsen över att 

det kan växa en luktärt ur näsan. Som tidigare nämns (se 8.3.3 – Lisabet) så stannar Madicken 

och Lisabet på Linus-Idas gård. På gården bor även Mattis och Mia, två flickor som varken 

Lisabet eller Madicken egentligen tycker om, utan mer synd om. Under tiden som Madicken 

är kvar inne och väntar på Linus-Ida så går Lisabet ut. Det blir bråk mellan henne och Mattis, 

vilket slutar med att Madicken får rycka ut och hjälpa Lisabet. Här får man se Madickens 

skyddande sida, en egenskap som enligt Nikolajeva är typiskt manligt/pojkigt.  

 

Små flickor ska inte slåss, säjer mamma, men det kommer Madicken aldrig ihåg förrän efteråt, och då är 

det så dags. Hon ångrar sig för det mesta och bestämmer sej för att aldrig slåss mer. Men att någon ger sej 

på hennes lillasyster, det tål hon ändå inte (Lindgren 1967, s.88-89).  

 

Här ges även en beskrivning av hur Madicken slåss: 

”Mia är liten och seg och ettrig, hon nyps och klöser och sliter i håret. Det gör inte Madicken, 

hon slåss som en pojke med renhåriga livtag, och hon är stark”.  

Här får man en ytterligare beskrivning där Madicken uttryckligen beskrivs som en pojke, 

vilket som går emot det normativa för hur flickor brukar beskrivas.  

 

Som läsare får man se en privilegierad flicka som egentligen vill alla väl. Madicken är en 

flicka med egenskaper som vacker, omhändertagande och intuitiv. Trots detta så överskrider 

hon det som anses vara normativt. Hon ser inte ut som en flicka, hon är stark, tävlande och 

skyddande.  

 

 

7.2.5 Sammanfattning av Madicken 
 

Min sammantagna analys av Madicken är att hon är en påhittig, envis flicka som samtidigt är 

väldigt generös och omhändertagande. Det sistnämnda gäller framförallt i förhållande till 

Lisabet.  

Madicken vill göra det rätta, men hamnar i situationer som gör att hon ibland måste ljuga eller 
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gå emot de vuxna. Hon har karaktärsdrag som enligt Nikolajeva är typiskt ”kvinnliga”, 

vacker, emotionell, omtänksam och omsorgsfull. Samtidigt som egenskaper som stark, 

skyddande, självständig är något som också beskriver hur Madicken är. Dessa egenskaper är 

vad Nikolajeva betraktar som manliga egenskaper och motsatt till vad som anses vara 

kvinnligt.  

 

Analysen visade att beskrivningen av karaktären Lisabet är mycket begränsad. Som läsare får 

man reda på att hon är Madickens lillasyster och att hon är fem år gammal. Hon beskrivs som 

en söt liten flicka, vilket även är något som många i hennes närhet benämner henne som, och 

detta går att koppla ihop med vad Nikolajeva anser är en egenskap som är typiskt 

”kvinnligt/flickigt”.  

Lisabet följer med Madicken på alla hennes upptåg och vill alltid vara med. Hon blir lätt 

avundsjuk och vill alltid ha det som Madicken har.  

 

Syskonrelationen mellan Madicken och Lisabet visar tydligt att det är Madicken som är 

storasyster och Lisabet som är lillasyster, enligt förväntat mönster. Både Madicken och 

Lisabet följer vissa delar av Nikolajevas abstrakta schema för det som anses kvinnligt/flickigt 

som tillexempel, vackra, omtänksamma, omsorgsfulla, sårbara och emotionella. Samtidigt 

avviker de båda från normen och är både relativt självständiga och skyddande.  
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8. Diskussion 
 

I denna uppsats har jag analyserat två av Astrid Lindgrens kända böcker. Genom min analys 

har jag fått se hur Lindgren framställer flickor respektive pojkar, men även hur syskon 

framställs i dessa böcker. 

 

Som slutsats utifrån analysen skulle jag vilja säga att Astrid Lindgrens böcker i de här fallen 

på flera punkter bryter mot de genusnormer som finns. I de valda böckerna får pojkkaraktären 

visa sina känslor, samtidigt som flickkaraktären i huvudrollen tillåts att visa sig självständiga 

och bestämmande.  

Även om det går att se att flickor och pojkar har egenskaper som anses vara manliga/pojkiga 

respektive kvinnliga/flickiga så får man som läsare möjlighet att se båda könen bryta mot 

könsnormerna i de böcker som analyserats.  

 

Även om varken pojk- eller flickkaraktärerna uteslutande befinner sig inom sin respektive 

könsnorm så finns det även tydliga normativa egenskaper som både flickor och pojkar har i 

både Än lever Emil i Lönneberga och Madicken. Emil är en busig, stark och självständig 

pojke och Madicken en vacker, omsorgsfull och mild flicka, vilket är egenskaper i 

Nikolajevas (1998) abstrakta schema för vad som anses manligt/pojkigt respektive 

kvinnligt/flickigt. 

 

I Än lever Emil i Lönneberga får man som läsare följa Emil och Ida där de beter sig på ett sätt 

som ur ett genusperspektiv förväntas av dem. Emil ställer dagligen till med hyss och uppför 

sig på ett sätt som är typiskt för att vara pojke och motsvarande gör Ida. Även om man som 

läsare inte får en tydlig bild över hur hon är som karaktär, så får man tillräckligt för att veta att 

hon uppför sig på ett sätt som förväntas av henne och av den ”duktiga flickan”. Ida går att 

koppla ihop till det som Österlund (2005) beskriver om den ”duktiga flickan” det vill säga 

prydlighet, anpassningsbarhet och lydnad. Detta är egenskaper som även återfinns i 

Nikolajevas abstrakta schema.  

I Madicken får man i det inledande kapitlet läsa att Madicken inte alls ser ut och beter sig som 

en flicka utan borde ha fötts till en pojke. Medan i Än lever Emil i Lönneberga så beskrivs 

Emil som en pojke med änglalikt hår, något som skulle gå och koppla till något 

kvinnligt/flickigt.  
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Som tidigare nämns så lyfter Kåreland och Lindh-Munther (2005) fram att det är allt mer 

vanligt och accepterat för en flicka att framställas som en pojkflicka och att det mer eller 

mindre ses som något negativt ifall en pojke ses som en flickpojke. Här tycker jag att Astrid 

Lindgren framställer sina karaktärer på ett mångfacetterat sätt. Det gäller både ur ett 

genusperspektiv, men också i framställningen av syskon. Hon visar att det är okej att visa 

känslor och att det är okej för en flicka att vara självständig och stöttande. Oavsett vad så är 

man endast en människa med lika mycket värde. 

 

Relationen mellan syskonen och framställningen mellan dem är som tidigare nämns lätt att se. 

Emil är Idas storebroder och Madicken är Lisabets storasyster. Emil är den som ska ”våga” 

medan Ida endast hänger på. Relationen mellan Madicken och Lisabet är snarlik den relation 

Emil och Ida har. Madicken är den omsorgsfulla, modiga och starka storasystern. Lisabet är 

lillasystern som följer med på Madickens alla busiga äventyr. Det hade varit av intresse att 

analysera böcker där dessa tydliga ”syskon-roller” hade sett annorlunda ut.  

 

I läroplanen (2011) står det som tidigare nämns att skolan på ett aktivt och medvetet sätt ska 

främja elevernas lika rättigheter och möjligheter oberoende av könstillhörigheter. Som 

framtida lärare har jag också ett ansvar att motverka könsmönster som begränsar elevernas 

lärande, val och utbildning. Detta visar också den roll pedagoger besitter när det handlar om 

att förmedla och diskutera tillsammans med eleverna i klassrummet när det kommer till genus 

generellt. Att kontinuerligt diskutera och reflektera med sina elever tror jag kommer vara 

avgörande för att skapa ett klassrum där individens frihet och alla människors lika värde 

upprätthålls.  

 

Det gäller även att som lärare ha en stor variation av böcker där pojkar och flickor har olika 

roller. En anledning till detta är att jag anser att det är av stor vikt som pedagog att låta elever 

utveckla sina kunskaper i att förhålla sig till litteratur. För mig som pedagog framstår det som 

viktigt att erbjuda eleverna möjligheten att läsa böcker där det finns en variation kring 

karaktärernas kön, och att problematisera och förhålla sig kritiskt till äldre genrer som ”pojk-

bok” respektive ”flick-bok”. 

 

Lindgrens böcker behandlar många viktiga teman som är viktiga att lyfta för eleverna i 

klassrummet så att de kan reflektera och diskutera, demokrati, utanförskap och så vidare. 

Detta är något som jag kommer ta med i min framtida undervisning. Att som pedagog 
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använda dessa böcker som ett slags verktyg kan skapa ett värde då varje bok är rik på ett 

innehåll som både kan vara känsligt men också glädjande. Detta är något som Ehriander och 

Nilson (2011) tar fasta på. Genom att läsa Lindgrens böcker, men även annan barnlitteratur 

kan eleverna utveckla sina analyserande och reflekterande förmågor. Därför anser jag att det 

är av stor vikt som blivande pedagog att kunna ge eleverna de rätta verktygen som behövs för 

att finna inspirationen till detta.  

 

Sammanfattningsvis så ser jag i min analys att framställningen av pojkar respektive flickor är 

varierande. Nikolajevas redskap för att analysera egenskaper som anses vara manliga/pojkiga 

och kvinnliga/flickiga är något som varje karaktär besitter. Däremot så är det allt mer vanligt 

att som flicka att överskrida det som anses vara normativt medan det inte är lika vanligt hos 

pojkar. Karaktärerna framställs på olika sätt, vilket inte alltid har med deras kön att göra. Ida, 

Madicken och Lisabet framställs inte på samma sätt utan har olika egenskaper som skapar 

deras karaktär. När det kommer till Emil så framställs han på ett sätt som enligt Nikolajvas 

abstrakta schema är typiskt manligt/pojkigt (s.65). Något som hade varit intressant är ifall jag 

hade analyserat en ytterligare manlig/pojk karaktär för att se ifall det hade varit någon skillnad 

i framställningen eller inte.  

 

Tidigare forskning visar att karaktärer i Astrid Lindgrens böcker har egenskaper som går att 

koppla till det som anses vara normativt. Däremot så finns det ett motsatsförhållande mellan 

karaktärerna och det som kan vara normen för vilka egenskaper en pojke respektive flicka ska 

ha. Möjligheten att diskutera könsroller och genus i klassrummet kan ses både ur positiva och 

problematiska aspekter, men att vikten i att diskutera detta är av stor vikt.  

Förslag på vidare forskning kring detta ämne vore ifall man utgår ifrån elevernas upplevelser 

och tankar. Detta skulle till exempel kunna ske genom boksamtal där karaktärerna diskuteras i 

grupp. Det är möjligt att eleverna skulle ha andra tankar och funderingar än vad som har 

kommit fram i denna analys, vilket skulle vara intressant enligt mig.  

 

 

Avslutningsvis så vill jag poängtera att jag och mina framtida kollegor har ett uppdrag av stor 

vikt för kommande generationer. Vi behöver hitta litteratur som gör det möjligt att diskutera 

genus i klassrummet och som ger eleverna förebilder oavsett kön. Vikten av att lyfta alla 

människors rättigheter och skyldigheter oberoende av könstillhörighet är något som vi bör 

prioritera. 
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