
ÖREBRO UNIVERSITET 
Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 
Svenska språket  
Svenska, Självständigt arbete, avancerad nivå, inriktning f-3, 15 högskolepoäng 
VT 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madicken som läromedel 
 

- Skönlitteratur och filmatisering 

 

 

 

 

 

Annie Fransson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Handledare: Sten Wistrand 



                       Annie Fransson 

2 
 

Sammanfattning 

I denna uppsats undersöks om skönlitteraturen och filmatiseringen om Madicken som är 

skriven av Astrid Lindgren, kan vara användbar som undervisningsmaterial. Jag har undersökt 

detta i ämnena svenska, historia, samhällskunskap, religion och teknik och utgått från 

läroplanen Lgr 11. Syftet med uppsatsen var även att se om boken eller filmatiseringen var 

mer gynnsam i något ämne. Under analysens gång visade det sig att litteraturen och 

filmatiseringen om Madicken var slående lika innehållsmässigt, vilket innebar att vid de flesta 

ämnen spelade det egentligen ingen roll om bok eller filmatisering användes. Dock kan det 

vara mer gynnsamt att använda filmatiseringen vid arbete med delar av historia, 

samhällskunskap och teknik. Det man som lärare dock ska vara medveten om är att när vi 

läser en bok måste vi fantisera fram bilder och föreställningar själva, medan om vi ser en film, 

är bilderna redan framställda och materialet är redan tolkat. Det är målet med lektionen, och 

elevernas kunskapsmål som styr undervisningen, vilket i sin tur styr om bok eller 

filmatisering ska användas. 

 

Abstract 

This paper examines whether literature and film adaptation of Madicken which is written by 

Astrid Lindgren, may be useful as educational material. I have researched this in the 

following subjects: swedish, history, civics, religion and technology, and assumed the 

curriculum Lgr 11. The purpose of this study was to see if the book or the film version was 

more favourable in any subject. During the course of the assay showed that literature and film 

adaptation of Madicken was strikingly similar in content, meaning that at most of the topics it 

did not really matter about the book or the film version was used. However, it may be more 

advantageous to use the adaptation when working with pieces of history, civics and 

technologies. The man, however, teachers must be aware of is that when we read a book, we 

need to fantasize up images and ideas themselves, while if we see a film, the images are 

already produced and the material is already interpreted. It is the objective of the lesson, and 

students learning that control instruction, which in turn controls on the book or adaptation to 

be used. 

 

Nyckelord: Madicken, skönlitteratur, filmatisering, undervisning, undervisningsmaterial. 
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1.0 Inledning 

Alla elever i skolan ska få möjlighet att på ett roligt sätt utvidga sina kunskaper inom alla 

grundläggande ämnen. Alla elever är individer och lär på olika sätt, vilket man som lärare 

måste ha i åtanke vid planering av lektioner, med innehåll, upplägg och material. Läraren 

måste samtidigt se till elevernas kunskapskrav och de mål som skall uppfyllas. I Lgr11 under 

rubriken grundläggande värden står det att ”Utbildningen ska främja alla elevers utveckling 

och lärande samt en livslång lust att lära”(Skolverket, 2011 s.7). För läraren innebär detta att 

hen bör skapa en rik undervisning som fångar elevernas intressen, och som bidrar till att de 

minns vad de har lärt sig, samtidigt som de har roligt och skapar en fortsatt lust till lärande. I 

dagens undervisning finns många olika metoder, innehåll och material till de olika ämnena. 

Undervisningen bör vara varierande så att den gynnar alla elever och bidrar till att de får bästa 

möjliga chans till att klara kunskapsmålen.  

Jag personligen har ett intresse av att skapa en rolig och givande undervisning som ibland tar 

ett steg ifrån den traditionella läroboksundervisningen, och istället skapa en undervisning 

utifrån elevernas intresse och vad som fängslar dem. Jag har en tanke och en tro om att barn, 

men även vuxna, kan lära sig bättre genom ämnen och händelser som fängslar dem, vilket i 

min tro kan vara genom exempelvis en skönlitterär bok eller via en film. Jag tror att om man 

som lärare uppmärksammar vissa delar ur en bok eller film så kan detta tas till vara på och 

utveckla en kunskap och diskussion. Med detta som utgångspunkt blev jag nyfiken på att i 

denna uppsats undersöka om det är användbart att använda en skönlitterär bok och en film 

som ett roligt undervisningsmaterial. Jag valde boken Madicken (1960) och filmatiseringen 

Madicken på Junibacken (1979). Jag valde även att inrikta mig på de årskurser jag undervisar, 

vilka är årskurs 1-3, och valde att undersöka bok och filmatisering i ämnena svenska, historia, 

samhällskunskap, religion och teknik. Madicken (1960) och Madicken på junibacken (1979) 

är skriven av Astrid Lindgren (1907-2002) och handlar om en flicka som levde i början på 

1900-talet. Tanken med att använda Madicken (1960) och Madicken på Junibacken (1979) i 

undervisningen skulle då vara att på ett roligt sätt lära sig om olika saker och händelser i 

ämnena svenska, historia, samhällskunskap, religion och teknik. 
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2.0 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att få kunskap om Astrid Lindgrens verk Madicken, både som 

litteratur och som filmatisering och få syn på om dessa går att använda som 

undervisningsmaterial i årskurs 1-3. Jag har valt att inrikta mig på ämnena svenska, historia, 

samhällskunskap, religion och teknik, och jag vill få fram ett resultat som visar när det är 

gynnsamt att använda litteraturen och när det är gynnsamt att använda filmatiseringen.  

 

Frågeställningar: 

Hur kan Astrid Lindgrens skönlitteratur Madicken (1960) och filmatiseringen Madicken på 

Junibacken (1979) användas som undervisningsmaterial i årskurs 1-3? 

Till vilket undervisningsmål kan det vara fördelaktigt att använda litteraturen och när kan det 

vara fördelaktigt att använda filmatiseringen? 

3.0 Bakgrund 

I denna uppsats började jag med att välja en svensk författare, vilket då blev Astrid Lindgren. 

Anledningen till att jag valde Astrid Lindgren är för att hon är en svensk världskänd 

barnboksförfattare som inspirerat många och som betytt mycket för barnlitteraturens historia. 

Jag gick sedan igenom Lindgrens verk och fastnade då för Madicken, det beroende på att jag 

såg till mitt syfte med denna studie, att jag ville se till verket som undervisningsmaterial. Jag 

tyckte mig se ett undervisningsinnehåll i boken om Madicken och valde då att analysera den 

och även jämföra den med filmatiseringen, för att där möjligtvis finna två material att använda 

i undervisningen. Möjligtvis framställs saker olika och olika läranden kan uppnås utifrån 

detta. Allt detta för att kunna nå en rik undervisning och ett rikt lärande. Jag har valt att utgå 

från läroplanen Lgr11 för att se till de innehåll och mål som undervisningen ska innehålla. 

 

Jag kommer nedan ge en övergripande presentation av Astrid Lindgren och hennes syn kring 

barnlitteratur, för att sedan gå in på vad Lgr11 säger om skönlitteratur och film i 

undervisningen. För att få en bredare kunskap har jag sedan valt att se till vad tidigare 

forskning har att säga om skönlitteratur och film i undervisningen. Avslutningsvis kommer 

jag att ge en överblick av Madicken som bok och filmatisering. 

3.1 Astrid Lindgren och lite om hennes verk. 

Astrid Lindgren (1907-2002) är en av tidernas mest kända barnboksförfattare. Hon kom att bli 

världskänd genom sina fantastiska berättelser. Mest känd blev hon för sina verk om Pippi 
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Långstrump. Hon har även skrivit böcker som Emil i Lönneberga, Madicken, Alla vi barn i 

Bullerbyn, Mio min Mio, Ronja Rövardotter och många fler. Lindgren var en kvinna med 

fantasi utöver det vanliga.  

Lindgren skrev för barnen och ville nå dem på deras nivå, samtidigt som hon även ville att det 

skulle vara roligt som vuxen att läsa dessa för sina barn. Astrid uttryckte sig på följande vis: 

”Om det är nånting jag vill med mina böcker så är det att närma vuxna och barn till varandra 

och att försöka åstadkomma en ’human’ inställning hos barn och gärna också hos vuxna om 

de råkar läsa mina böcker” (Vivi Edström, 1992, s.18).  Lindgren blandade ofta in problem, 

svåra förhållanden och döden i sina berättelser. Detta för att visa att allt inte är 

skönhetshistorier, och att alla har olika levnadsvillkor och att det ibland kan vara svårt att leva 

(Edström, 1992). Lindgren nämner detta med egna ord: ”Att utgå från barnet innebär att 

tillvaron vidgas, att både de små och de stora frågorna kan ställas. Det betyder att läsa världen 

med alla sinnen öppna – i barndomen, möjligheternas rike, är livet ännu inte kört – allt är 

bräddat av förväntan.” ( Edström, 1992, s.20). 

 

Astrid Lindgrens inställning till film var något tudelad, vilket det dock är svårt att förstå 

eftersom att hon är en av Sveriges mest filmatiserade författare. Lindgrens negativa 

inställning till film berodde på att hon var rädd att barnen inte skulle behöva använda sin 

fantasi och då försämra förmågan att fantisera, då film redan är tolkat med bild och ljud. Dock 

hade Lindgren ett stort intresse för film och Edström (1995) anser att filmerna har betytt mer 

för Lindgren och hennes författarskap än vad som är bevisat. 

 

3.2 Lgr11 och användningen av skönlitteratur och film i undervisningen 

Att undervisningen ska innehålla litteratur av olika slag framgår tydligt i Lgr11, detta gäller 

alla åldrar, alla årskurser. Om vi ser till svenskämnet ska eleverna ges möjligheter att lära sig 

uppbyggnaden av olika sorters texter, sagor och böcker, tolka dem och även skriva egna. I 

Lgr11 står att ”Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges 

förutsättningar att utveckla sin förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter 

för olika syften”(Skolverket, 2011, s.222). Syftet med detta framgår i nedanstående citat: 

 

I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och 

skilda delar av världen. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper 

om olika former av sakprosa. I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt 
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berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin 

förståelse för omvärlden. (Skolverket, 2011, s.222) 

 

I citatet ovan nämns mötet med scenkonst och annat estetiskt berättande som eleverna ska få 

möjlighet möta, vilket leder oss in på användningen av film. Användningen av film i 

undervisningen understryks dock inte alls i samma grad som användningen av litteraturer och 

texter. Film nämns i Lgr11 under det centrala innehållet i svenska, där det står att 

undervisningen ska innehålla ”Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, 

interaktiva spel och webbtexter.”(Skolverket, 2011, s.225), därför kan det vara användbart att 

ibland visa film i undervisningen. 

 Lgr 11 nämner även följande som undervisningen skall innehålla, vilket går att koppla till 

film m.m.:  

Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika 

uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och 

skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet.(Skolverket, 2011, s.10) 

 

Alla elever lär på olika sätt, därför är det viktigt att läraren skapar en varierande undervisning 

där alla kan förstå innehållet och vara delaktiga. Har en elev exempelvis lite svårt med språket 

kan film vara att föredra då man förstår mycket genom kroppsspråk, röstläge, miljö mm.  

Vilket även förklaras i Lgr11:  

 

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja 

elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, 

tidigare erfarenheter, språk och kunskaper.( Skolverket, 2011, s.8)  

och 

En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt 

eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar 

och behov. Det finns också olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever 

som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan 

undervisningen aldrig utformas lika för alla. (Skolverket, 2011, s. 8) 

 

Det står även skrivet i Lgr11 även att ”Skolan ska stimulera varje elev att bilda sig och växa 

med sina uppgifter. I skolarbetet ska de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och 

estetiska aspekterna uppmärksammas.” (Skolverket, 2011, s.10). Därför kan det vara bra att 

läsa exempelvis en kapitelbok högt för klassen, eftersom eleverna då måste skapa egna bilder 

till den lästa texten. Ordförståelsen ökar troligtvis också beroende på val av bok. 



                       Annie Fransson 

8 
 

3.3 Tidigare forskning 

Jag kommer nedan att redovisa vad en del av tidigare forskning har sagt om att använda 

skönlitteratur och film i undervisningen. 

3.3.1 Film i undervisningen  

Att använda film som undervisningsmaterial kan enligt filmpedagogen Eva Westergren 

(2009) vara givande för eleven, på grund av att det utifrån filmen kan föras en diskussion, 

reflektion och analys i klassrummet, vilket är utvecklande för eleverna. Att ha i åtanke när 

man som lärare användningen film som undervisningsmaterial är att den tolkas på olika sätt 

av eleverna. Westergren (2009) menar att alla filmer och andra medier är tolkningsbara. 

Genom att visa film i undervisningen får eleverna se filmens sätt att berätta vilket kan leda till 

kritiskt tänkande kring hur saker tolkas och berättas. Detta gäller även litteratur av olika slag.  

Filmer kan granskas och analyseras som vilken annan text som helst, vilket kan vara 

fördelaktigt att göra i skolundervisningen, då det är viktigt att eleverna lär sig att kritiskt 

granska vad media säger (Blom och Viklund, 2001). Att använda film i undervisningen kan 

hjälpa eleverna i sin kunskapsutveckling, och även eventuellt väcka ett intresse om olika 

ämnen. Samtal om film är givande och filmens form och uttryck bidrar till att det blir tydligt 

och enkelt att se och förstå människors beteenden, känslor och svåra val de står emellan, 

vilket man med fördel kan använda som diskussionsunderlag i undervisningen (Blom och 

Viklund, 2001). 

 

Westergren (2009) anser att genom film kan eleverna möta svårigheter och dilemman som de 

kan mötas av i livet, och på så vis bli förberedda och få livserfarenhet. Detta är även ett 

ypperligt tillfälle för läraren att ta upp och diskutera frågor som liv och död, vänskap, kärlek 

och andra starka känslor som eleverna bär med sig. En annan positiv del med film i 

undervisningen är att film kan, på ett levande sätt, spegla både nutid och dåtid, och berika 

eleverna med vidare kunskap (Blom och Viklund, 2001). Ett dilemma som lärare kan känna är 

att eleverna kanske inte klarar av att se läskiga filmer som behandlar exempelvis döden. Detta 

dilemma har dock inte Westergren (2009) då hon anser att filmer som behandlar livsfrågor 

och känslomässiga ämnen, som exempelvis döden, kan hjälpa eleverna till att få en djupare 

förståelse för detta och själva kunna hantera kriser och jobbiga situationer. 

 

En undran jag hade vid början av denna uppsats var hur vanligt det egentligen var att visa film 

i skola med utbildningssyfte. Jag fann några texter som gav mig svar på det. En studie som 
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gjorts i Connecticut i USA visar att 92% av lärarna som deltagit i undersökningen använde sig 

av någon sorts film i undervisningen minst en gång i veckan, och 82% använde sig av 

dokumentärfilm i undervisningen minst en gång i veckan (Marcus och Stoddard, 2010). 

Anledningen till användning av film i undervisningen har genom åren varit olika. En del 

lärare har valt att visa en film för att avlasta eleverna från all muntlig information och läst 

information i böcker, datorer m.m. Vad filmen i sig har handlat om har skiljt sig, från att inte 

handla om något speciellt ämne, till att försöka få ut så mycket som möjligt av ett speciellt 

ämne och lärandemålet. Film som används i utbildningssyfte har i flera fall varit givande. 

Adam Woelders är lärare och har genomfört en studie där film i undervisningen analyseras. 

Woelders (2007) anser att film är fördelaktigt att använda vid undervisning i historia, då 

eleverna via film kan få en tydlig inblick i hur det var förr i tiden, exempelvis under 

krigstiden. Det kan annars vara svårt att föreställa sig något som är utanför ens 

föreställningsvokabulär. Blom och Viklund (2001) anser liksom Woelders (2007) att filmer 

med liknande teman eller dokumentärfilmer kan hjälpa eleverna att se på ett nytt sätt och få 

kunskap om personer, plaster och händelser. Dock anser Woelders (2007) även att det är som 

med alla medier, viktigt att vara kritisk och jämföra med andra källor. Filmer är skapade av 

människor som har tolkat ett innehåll, i detta fall historien . Detta behöver dock inte ses som 

något negativt, eftersom att det utvecklar eleverna ytterligare om de måste vara kritiska och 

kunna argumentera sig fram till vissa slutsatser. 

3.3.2 Skönlitteratur i undervisningen 

Att använda sig av skönlitterära texter i undervisningen har liksom användning av film haft 

olika syften. Skönlitteratur i form av kapitelböcker har ofta används som högläsning, där 

eleverna behöver en liten paus i skolarbetet. Men skönlitteraturen kan även användas som 

undervisningsmaterial. I en studie av Stephanie Wasta (2010) som är professor inom 

utbildning på James Madison University, framkommer att skönlitteratur kan vara användbart 

vid arbete med geografi och människors levnadssätt. Litteraturen kan användas som en 

introduktion där eleverna får en inblick i hur andra länder ser ut och hur människor lever i 

dessa länder. Genom skönlitteraturen får eleverna även en inblick i ett levnadssätt utifrån en 

människas perspektiv och dess känslor. Wasta (2010) refererar till  Ashley G. Lucas (2009) 

som också är professor inom utbildning, som uttrycker att; “One way to help students develop 

empathy is to have them connect with a person’s story, whether through a fictional work or a 

work of nonfiction that focuses on one person’s experience” (s, 189). Eleverna kan även 
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jämföra detta med det land de bor i, sina hem, levnadssätt mm. och då få en bredare förståelse 

för hur människor världen över lever. 

 

Diana B Turk, Emily Klein och Shari Dickstein (2007) är tre professorer inom utbildning från 

New York University, Montclair State Univerity och Harvard University, som anser att 

skönlitteratur som undervisningsmaterial är fördelaktigt, de anser liksom Wasta (2010) att 

eleverna får en djupare förståelse och motivation för ämnet och har enklare att känna 

medkänsla och leva sig in i händelsen i boken, än vad de hade gjort i en vanlig lärobok. 

Eleverna kan även lättare känna igen sig i händelser och känslor, som exempelvis kärlek eller 

vänskap, eftersom skönlitteratur kan beskriva vardagliga situationer, som eleverna kan 

relatera till (Lars Nordström, 1995). Författaren Lars Nordström (1995) skriver i sin bok att 

man som läsare kan bearbeta händelser genom att läsa att någon annan upplever samma sak 

och får reda på hur hen tänker och agerar.  

En viktig del i undervisningen är dock att materialet måste granskas eftersom de fakta som 

framställs inte behöver vara överrensstämmande med verkligheten (Nordström, 1995). 

 

Anne-Kari Skardhamar (1994) är en norsk författare som undersöker litteraturundervisning i 

grundskolan, och förklarar i sin bok att om eleverna ska kunna förstå innehållet i skönlitterära 

texter så krävs att eleven förstår ord och termer och dess innebörd. Det krävs då att läraren 

stannar upp vid högläsning och går igenom en del ord och termer som kan vara svåra att 

förstå. Som lärare är det då även viktigt att se till alla elever och inte enbart gå igenom de ord 

som hen anser svåra eftersom eleverna ligger på olika nivåer och tycker att olika ord är olika 

svåra. Här krävs dock en balans så att inte läraren stannar upp alldeles för ofta, då kan 

eleverna tappa fokus från texten och det stora innehållet. 

 

Att använda sig av Astrid Lindgren i undervisningen kan vara bra eftersom att hon bidrar med 

kulturhistoriska kunskaper, då hennes sagor och historier ofta handlar om förr i tiden. 

Skardhamar (1994) anser även att eleverna får kunskap om historien genom författaren och 

kan få en förståelse för det som författaren skriver om, men även varför författaren skriver om 

just detta.  

3.4 Bok: Madicken (1960) 

Boken Madicken är skriven av Astrid Lindgren år 1960 och illustrerad av Ilon Wikland. 

Boken utspelar sig i Sverige under första världskriget och handlar om flickan Madicken och 
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hennes familj som bor på i ett stort rött hus på Junibacken. Madickens familj består av 

mamma, pappa och lillasyster Lisabet. I huset bor även jungfrun Alva, hunden Sasso och 

katten Gosan. Familjen har även en piga, Linus-Ida, som inte bor hos dem. Granne med 

Madicken bor Abbe Nilsson med sin mamma och pappa. De bor i ett litet hus där fattigdomen 

gör sig påmind. Abbe är några år äldre än Madicken, och hon har planerat att gifta sig med 

honom när hon blir stor, men det vet han inget om än. Madickens pappa är redaktör på 

tidningen, och Madicken tycker att det är så konstigt att hennes ”skojiga” pappa kan skriva en 

sådan tråkig tidning.  

Baksidan av boken förklarar Madicken på följande vis:  

Madicken heter egentligen Margareta, men när hon var liten kallade hon sig själv Madicken, 

och fastän hon nu är stor och nästan sju år heter hon fortfarande så. Det är bara när hon 

behöver förmanas som hon kallas Margareta. Ganska ofta kallas hon Margareta. För hon har 

många befängda infall och tänker sig aldrig för… förrän efteråt. 

 

Madicken (1960) är en kapitelbok med enstaka svart/vita bilder. Boken består av följande nio 

kapitel: 

1. Sommardag på junibacken 

2. Rickard 

3. Madicken och Lisabet har utflykt hemma 

4. En ganska rolig sorglig dag 

5. Lisabet pillar in en ärta i näsan 

6. Madicken prövar om hon är synsk 

7. Nu börjar den snöiga stormen i sin färd 

8. Junibackens jul 

9. Josef i brunnen 

Dessa kapitel är dock inte beroende av varandra, utan är fristående. Alla handlar om 

Madicken och hennes upptåg, men de har inte någon kronologisk ordning eller följande 

handling. 

3.5 Filmatisering: Madicken på Junibacken (1979) tv-serie 

Utifrån boken Madicken skapades år 1979 en tv-serie med sex avsnitt, ca 30 minuter vardera. 

Tv-serien heter Madicken på Junibacken och regisserades av Göran Graffman. Avsnitten har, 

liksom boken, ingen följande handling, utan en ny handling inleds varje avsnitt. Avsnitten i 

tv-serien heter: 

1. Sommardag på Junibacken 
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2. Madicken flyger och far 

3. Fru Nilsson får tillbaka sin kropp  

4. Spöket i brygghuset 

5. Junibackens jul  

6. Lisabet pillar in en ärta i näsan 

Tv- serien är producerad utifrån boken med dess karaktärer och handling. Mycket är 

överrensstämmande mellan boken och tv-serien.  

4.0 Metod 

I denna uppsats vill jag jämföra och analysera en skönlitterär barnbok med en filmatisering 

som gjorts av boken. Jag valde tidigt att analysera ett av Astrid Lindgrens verk, eftersom att 

hon är en av världens mest kända barnboksförfattare som har skrivit många kända sagor och 

berättelser. Jag som blivande lärare i årskurs f-3, ville veta om något av Lindgrens verk skulle 

kunna användas som undervisningsmaterial i just de åldrar jag ska undervisa i. Jag vill även 

veta om det finns skillnader och likheter mellan litteratur och filmatisering och om någon av 

dem var mer eller mindre gynnsam till en viss undervisning. Efter att ha studerat en del av 

Lindgrens verk fastnade jag för Madicken, eftersom att jag, vid första anblicken, tyckte mig se 

en del saker som skulle kunna användas i undervisningen. Jag valde i nästa steg ut de ämnen 

som jag tänkt inrikta mig på, vilka blev: svenska, historia, samhällskunskap, religion och 

teknik. Dessa ämnen valde jag efter att jag skummat igenom materialet och sett att det 

möjligtvis fanns underlag för undervisning i dessa ämnen, som jag vill undersöka vidare. För 

att kunna göra en rättvis analys utgår jag från läroplanen Lgr 11, för att se till kunskapskraven 

för årskurs 3 i dessa ämnen, och sedan jämföra det med litteratur och filmatisering, för att få 

syn på, om och när Madicken kan användas som undervisningsmaterial. Jag läser boken och 

ser filmen och sedan börjar jag min analys där jag går igenom ämne för ämne. 

 

Eftersom att denna uppsats är undersökande och analyserande, behöver jag använda mig av en 

analysmetod. Jag läste om olika analysmetoder och sedan valde jag att utgå ifrån en kvalitativ 

analys vid analysarbetet med denna uppsats. Patton (2002) förklarar i följande citat vad det 

innebär att arbeta med en kvalitativ analys: 

 

I en sådan analys arbetar forskaren aktivt med sina data, organiserar dem, bryter ner dem till 

hanterbara enheter, kodar dem, gör synteser av dem och söker efter mönster.  
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Utmaningen i kvalitativ analys är att skapa mening ur en massiv mängd data. Det handlar om 

att skilja mellan det betydelsefulla och det triviala och att identifiera betydelsefulla mönster 

(Patton 2002) s, 32 Thornberg 

 

Robert K. Yin (2013) skriver om kvalitativ forskning och presenterar fem faser som brukar 

användas inom kvalitativ forskning/analys. Dessa fem faser är: 

 

1. Sammanställning 

2. Demontering, kodning 

3. Remontering, forskaren ser framväxande mönster 

4. Tolkning 

5. Slutsatser (s, 179) 

 

Dessa fem faser använder jag mig av i min forskning/analys av Madicken (1960) och 

Madicken på Junibacken (1979). 

4.1Metoddiskussion 

Att välja att inrikta sig på Astrid Lindgren och ett av hennes verk kan vara en nackdel då det 

redan finns väldigt mycket skrivet om henne. Anledning till att jag ändå gjorde det är att jag 

inte fokuserar på Lindgren och hennes biografi som många andra gjort, utan jag fokuserar mer 

på boken Madicken (1960) och filmatiseringen Madicken på Junibacken (1979), hur den är 

skriven/utformad, hur saker och ting i boken/filmatiseringen kan tolkas utav läsaren/åskådaren 

och hur dem kan användas i undervisningen.  

En fördel med denna undersökning ser jag vara att den ligger i tiden och att det finns en del 

forskning av användningen av skönlitteratur och film i undervisningen. Jag anser även att jag 

genom denna studie kommer att kunna bidra med en del ny information inom detta ämne, då 

jag inte funnit någon studie som undersökt exakt det jag undersöker. 

5.0 Analys av bok och filmatisering 

Här nedan kommer jag att analysera boken och filmatiseringen tillsammans för att tydligast se 

skillnader och likheter mellan dessa. Jag har även valt att ta ämne för ämne, även det för 

tydlighetens skull. Jag kommer utgå från Lgr11 för att se vad som kan användas som relevant 

undervisningsmaterial och i vilka undervisningstillfällen. 

 



                       Annie Fransson 

14 
 

När jag nedan endast skriver sidnummer innebär det att jag refererar till boken Madicken. 

5.1 Svenska 
Lgr11 inleder avsnittet om svenska med en text som förklarar betydelsen av att kunna 

använda ett språk: 

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket 

utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner 

och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i 

ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. (Skolverket 2011, s, 

222) 

 

Genom detta citat får vi tydligt förklarat för oss att språket är till grund för allt lärande, därför 

börjar denna analys med det svenska språket i Madicken.  

 

Vid mötet med Madicken i både bok och filmatisering får vi genast stöta på hur språket var på 

den tiden. Redan på den andra sidan i boken citeras Linus-Ida då hon pratar om Madicken, 

”Den ungen får sina infall lika fort som en gris blinkar” (s, 8). Citat från Linus-Ida är 

återkommande under hela boken, vilket gör att läsaren får en tydlig inblick i hur språket var 

på den tiden. Några ytterligare exempel på detta är när Madicken sitter nere vid ån och 

sjunger för Linus-Ida som sköljer tvätt på bryggan. Linus-Ida föredrar inte sången hon får 

höra och kommenterar; ”Hu vale, en sån olåt”(s, 9).  I filmatiseringen sitter de, liksom i 

boken, nere vid ån tillsammans och Linus-Ida sköljer tvätt, dock skiljer sig dialogen här 

mellan boken och filmatiseringen. En båt åker förbi och Linus-Ida tycker att de bara har det 

lyxigt och kommenterar: 

Linus-Ida – ”Di far å di far, har de inge annat att göra än att fare fram på det där viset?”   

Madicken – ”Dom har ju utflykt förstår du väl” 

Linus-Ida – ”Utflykt? Mitt på blanka vardan… Jo det är herrskap de”. (avsnitt 1, tid, 01.11) 

 

I denna dialog får vi även stöta på dialekter som skiljer sig mellan Linus-Ida och Madicken. 

En tanke om varför de har olika dialekter kan vara för att de tillhör olika samhällsklasser, där 

Madicken tillhör den högre samhällsklassen, där hennes dialekt skall talas, och Linus-Ida den 

lägre samhällsklassen, där det eventuellt inte är lika viktigt vilken dialekt man talar.  

 

Linus-Ida sjunger ibland sina sorliga visor, då gråter Madicken, vilket Linus-Ida tycker är bra; 

”Där kan hon höra hur jämmerligt di fattiges barn har det. Så att hon kan vara lite tacksam för 
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att hon själv har det som en pärla i gull”(s, 10-11). I Lgr11 nämns detta med språk genom 

tiderna; ”Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett 

kulturarv – värden, traditioner, språk, kunskaper – från en generation till nästa.” (Skolverket 

2011, s, 9). I Linus-Idas kommentar ligger även ett budskap, om att man ska vara tacksam för 

det man har. Hon vill att Madicken ska inse hur bra hon har det, och att hon ska veta att andra 

människor har det sämre. I jämförelse med mellan bok och filmatiseringen så kan språket 

framstå tydligare i filmen, eftersom att de eventuellt har ett bättre uttal än läsaren och 

dessutom förstärks detta med bild och kroppsspråk i filmen.  

 

I boken framställs även en del korta ramsor och sånger, som exempelvis denna som Madicken 

en dag sjunger nere vid ån: 

 

ABCD 

katta for på sne 

katta for på sne, min vän, 

blott utav kärleken, 

EFGH, 

Sade hon då, 

Sade hon då, min vän, 

Blott utav kärleken.(s, 8) 

 

Sången är även med i filmatiseringen, dock sjungs den där av Lisabet och hon sjunger bara 

första halvan om ABCD.  

Sången kan i sig vara användbar om vi ser till det centrala innehållet för årskurs 1-3 där det 

framgår att följande ska berika undervisningen: 

 

Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. 

Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och 

myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.(s, 

223) 

 

Lgr11 nämner även att undervisningen bör ta upp några skönlitterära barnboksförfattare och 

illustratörer. Att använda Madicken som utgångspunkt kan då vara användbart eftersom att 

den är skriven av Astrid Lindgren, som är en av de största barnboksförfattarna genom tiderna, 

och även Ilon Wiklund som har illustrerat Madicken, har även illustrerat många andra av 

Astrid Lindgrens verk.  
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Att läsa en bok högt för eleverna bidrar till att de själva måste skapa föreställningar och bilder 

i huvudet vilket utmanar deras fantasi och sinneliga utveckling. Även detta nämner Lgr11 att 

undervisningen ska innehålla. Att istället välja filmatiseringen bidrar till att eleverna inte 

behöver skapa egna bilder, men de får en eventuellt mer klar bild över hur det var förr, genom 

att få höra dialogerna av duktiga skådespelare i rörlig bild kan vara fördelaktigt.  

 

Att ha Madicken, som bok eller filmatisering, som undervisningsmaterial i ämnet svenska 

verkar på många punkter vara fördelaktigt. Om Madicken används som informationskälla, kan 

eleverna även få kunskap om hur de söker information i böcker, tidskrifter och på webbsidor 

för barn. I samband med det kan eleverna även lära sig att vara källkritiska och se till hur 

textens avsändare/författare påverkat innehållet, vilket även är innehåll som Lgr11 påpekar att 

undervisningen ska innehålla. ”Vidare ska utbildningen bidra till att eleverna utvecklar 

kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor.” Skolverket 

2011, s, 222). 

 

Om det är mer fördelaktigt att använda film istället för bok, är svårt att säga, det finns fördelar 

med båda. Det beror på vad läraren har för mål med undervisningen.  

 

5.2 Historia och samhällskunskap 

Det är i undervisningen inte bara språket som är viktigt att se till genom tider och 

generationer, även historien och alla dess delar är viktiga. Under rubriken historia och dess 

syfte står: 

Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om 

historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande. Detta innebär 

en insikt om att det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om 

framtiden. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om 

historiska förhållanden, historiska begrepp och metoder och om hur historia kan användas för 

olika syften. Den ska också bidra till att eleverna utvecklar historiska kunskaper om likheter 

och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar. Därigenom ska eleverna få 

förståelse för olika kulturella sammanhang och levnadssätt. (Skolverket 2011, s, 172) 

 

Eftersom Madicken utspelar sig i början av 1900 talet visar den till stor del på hur det var förr. 

”Vedbon och snickarbon och mangelbon och tvättstugan ligger i ett rött hus alldeles intill 

Nilssons staket” (s, 11). Barn idag är troligen, över lag, inte bekanta med dessa begrepp, då 

dessa inte används i dagens samhälle. Det kan vara fördelaktigt för eleverna att bekanta sig 
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med dessa begrepp för att få en förståelse för hur samhället såg ut förr och vilka resurser som 

användes, för att förstå hur samhället och dess teknik har utvecklats under historien.  

Lgr11 inleder avsnittet om historia med orden, 

Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden och 

perspektiv på framtiden. På så sätt påverkar det förflutna både våra liv i dag och våra val inför 

framtiden. Kvinnor och män har i alla tider skapat historiska berättelser för att tolka 

verkligheten och påverka sin omgivning. Ett historiskt perspektiv ger oss redskap att förstå 

och förändra vår egen tid. (s, 172) 

 

Vi förstår genom citatet ovan att historien har stor betydelse för var och hur vi lever idag. Vi 

behöver ha kunskap om historien för att förstå nutiden och att det vi gör påverkar vår framtid. 

Genom Madicken får vi en inblick i hur det var förr i tiden, vilket kan vara diskuterbart i 

årskurs 1-3, ett exempel på detta är att de lever under första världskriget, vilket är en viktig 

del av historien. Under syftet i historia framkommer att eleverna ska genom undervisningen i 

ämnet historia ger förutsättningar att utveckla sin förmåga att: 

 

• kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,  

• reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån 

olika perspektiv. ( Skolverket 2011, s, 172) 

 

Madicken går i detta sammanhang att ha som utgångs- och diskussionsmaterial vid beröring 

av dessa punkter.  

 

I både bok och filmatisering får vi tydligt en historisk inblick då karaktärerna åker häst och 

vagn/släde. I filmen åker de spark för att ta sig till stan på vintern, när det är sommar får vi se 

någon enstaka bil, men den skiljer sig stort mot bilarna idag. Vi får även se de gamla 

kläderna, som även som skiljer sig från idag.  

 

Under det centrala innehållet för historia och samhällskunskap nämns att undervisningen ska 

innehålla; ”Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel 

skildringar av familjeliv och skola.” (Skolverket 2011, s, 200). 

Detta får vi syn på genom Madicken där vi får se hur livet såg ut förr, framförallt i familjeliv, 

även sånger och ramsor framförs både i boken och filmatiseringen. En skildring av familjeliv 

får vi se genom att Madickens idylliska familj i kontrast med grannen Abbe och hans familj, 

som lever ett mycket fattigare och simplare liv, i en annan samhällsklass. Detta får vi en 
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känsla av när Madicken och Lisabet är på utflykt på vedbotaket. När de sitter där på taket ser 

de rakt in i familjen Nilssons kök, där Abbe står och bakar och på soffan ligger farbror 

Nilsson och sover, ”han är nog full, säjer Madicken, för det brukar han vara på lördagarna” (s, 

43), vilket skiljer sig från Madickens lite finare och prydligare familj. Kapitlet fortsätter med 

att Abbe får syn på dem och uppmanar dem att försöka pricka hans mun med deras matsäck 

som består av bland annat köttbullar och prinskorvar. De kastar köttbullar hejvilt, och missar 

munnen varje gång, men Abbes hand är snabb med att fånga dem, men ibland hamnar de på 

marken, ändå stoppar han snabbt in köttbullarna i munnen. När köttbullarna är slut uppmanar 

han dem att prova med prinskorvarna istället ”Det är liksom bättre styrsel på dom, försök får 

vi se”(s, 46), vilket flickorna villigt gör. Tillslut säger Madicken, ”Nu är det bara två 

prinskorvar kvar, och dom måste vi ha själv”. Abbe går genast till försvar; ”Ja, ni tror väl inte 

att jag har tid å stå här hela dan, bara för att ni ska få öva er å pricka in prinskorv”(s, 46).  

Denna scen eller del av boken gestaltas i princip identiskt i filmatiseringen, även replikerna är 

ordagrant tagna från boken.  

Denna del med Abbe är tolkningsbar, men jag får en tydlig scen av den hungriga, något giriga 

Abbe, som med alla knep försöker få i sig lite mat.  

 

I boken får vi även se en skildring av kläderna som används, både på bilderna men även i 

texten. Dock blir detta tydligare i filmatiseringen, där vi får se kläderna på alla medverkande. 

Kläderna i boken och filmatiseringen är överrensstämmande, men skiljer sig en hel del från 

dagens klädsel. I boken och filmatiseringen bär alla flickor och kvinnor klänning och pojkar 

och män bär byxor och skjorta. Det är oftast långa klänningar med stora spetskragar som 

används, och pojkarna bär hängslen till sina byxor. Genom tiderna har det alltid funnits 

klädnormer som styrt våra klädval. I början på 1900-talet såg normen ut som beskrivs i 

Madicken, och nu 2015 ser klädnormen väldigt annorlunda ut. En stor skillnad är att flickor 

och kvinnor idag inte alltid måste bära klänning. 

 

I Lgr11 står att undervisningen inom historia och samhällskunskap ska ge eleverna 

förutsättningar att lära sig om ”Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, 

rätt och orätt.” (s, 173). Detta framträder tydligt med i både boken och filmatiseringen, där 

Madicken efter att hon gjort fel, hittar på ”Rickard i hennes klass”, som hon skyller ifrån sig 

på. Vad det är hon skyller ifrån sig om skiljer sig en del mellan bok och filmatisering.  

Madicken säger i boken att Rickard har lärt henne en sång, som hennes mamma inte alls 

uppmuntrar, som Madicken egentligen lärt sig inne hos Nilssons, men det vill hon inte berätta 
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för mamma. Rickard har även ätit upp Lisabets knäck, slängt galoschen i kanalen, spillt bläck 

på Madickens klänning och klottrat i Madickens bok. Madicken kommer undan med dessa 

ursäkter gång på gång, tills en dag då Madicken och hennes mamma möter fröken på gatan. 

Mamman börjar prata om Rickard medan fröken ser förvirrad ut och säger ”Vi har inte haft 

någon pojke som heter Rickard”(s, 34). Madickens skäms, sanningen kommer fram och 

Rickard försvinner ur deras liv.  Här visas rätt och orätt, att man ska stå för sina handlingar 

och varken skylla ifrån sig eller ljuga.  

 

Enligt Lgr11 ska undervisningen inom historia och samhällskunskap innehålla ”Tidslinjer och 

tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid”(s, 174), detta finns tillgängligt genom boken, då den 

utspelar sig i dåtid (för oss), vilket gör det möjligt för en diskussion där begreppen, dåtid, 

nutid och framtid berörs.  

 

I tv-serien finns ett avsnitt som heter Tant Nilsson får tillbaka sin kropp, som inte finns med i 

boken. Där tas samhällsfrågor upp, som behandlar rika och fattiga. Avsnittet börjar med att 

Madicken och Alva går på stan och genom ett skyltfönster ser de ett lotteri, det kostar 2 

kronor och man kan vinna 10,000 kronor.  De köper varsina lotter.  

Senare i avsnittet hälsar Madicken på sin pappa på redaktionen, hon läser ett brev som ligger 

på hennes pappas skrivbord, där står; ”skrivet i sorg och förtvivlan, över fattigdomens 

hjälplöshet ”. Hennes pappa förklarar att det innebär att om man är riktigt fattig är man 

hjälplös vad gäller sjukdom eller annat elände. Brevet är skrivit av en man som har åtta barn, 

en sjuk fru och inga pengar, och nu ber han tidningen om pengar som han kan köpa mat för. 

Madicken tycker synd om honom och hennes pappa menar då att mannen tyvärr inte är ensam 

om att leva så. Madicken föreslår att han kanske kunde spela på lotteri, men det hoppas 

pappan att han verkligen inte gör.  

I ännu en senare del i avsnittet får vi möta fru Nilsson som tillsammans med sin familj tillhör 

den lägre samhällsklassen. De ska betala av ett lån på 200 kronor, men har inga pengar till 

det. Om de inte kan betala så blir det utmätning, vilket innebär att de kommer förlora sin fina 

byrå som de håller kär. De anser att den är det finaste de äger. Fru Nilsson går då till doktor 

Berglund och säljer sin kropp, vilket innebär att hon får 250 kronor mot att doktor Berglund, 

efter hennes död, får använda kroppen till utbildningssyfte.  De betalar av delen på lånet och 

det känns bättre, dock känner fru Nilsson att hon inte äger sin kropp och får ont i magen. 

Dagen därpå får Madicken reda på att hon vunnit 300 kronor. Hon bestämmer sig då för att gå 
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till doktor Berglund och köpa tillbaka fru Nilssons kropp. Fru Nilsson blir så lycklig att hon 

börjar gråta. 

 

Detta anser jag vara ett bra avsnitt då det ger utrymme för diskussion kring fattigdom, 

samhället och även om spel där pengar ingår, som i dagens samhälle är väldigt populärt. 

Spelsiter, lotteri och tips av olika slag finns i överflöd, och det kan vara nyttigt att i skolan 

lära ut vilka risker det finns med denna typ av spel.  

I både bok och filmatiseringen finns en annan tydlig del där rika och fattiga skildras. Det är 

när det är jul och Madickens hus är julpyntat från golv till tak och det finns mat och julklappar 

i överflöd, medan det hos Abbe är tvärt om. Madicken kliver in hos familjen Nilsson och 

ifrågasätter i chock om dem inte ska julpynta. Abbe svarar då att de redan har gjort det, och 

visar Madicken en duk med tomtar på, som är upphängd på väggen.  

 

5.3 Religion 

Religion tar ingen stor del av varken bok eller filmatisering. I boken nämns Gud ibland, oftast 

av Linus-Ida, som exempelvis säger ”jag sär, jag sär, om Gud ville att människorna skulle 

flyga, så hade han gjort fögglar å dom”(s, 47), detta är även ordagrant med i filmatiseringen. 

Ett annat tillfälle där Gud nämns både i bok och film är när Madicken och Lisabet ber för en 

flicka som heter Mia, som har kallat Madicken för jävelunge. Kallar man någon för jävelunge 

då hamnar man i helvetet, det har de lärt sig. De ber för Mia för att hon inte ska hamna i 

helvetet; ”Käre gode Gud, förlåt Mia bara för den här gången, förlåt, förlåt!”(s, 91). 

Mia kallade Madicken för jävelunge när Madicken och Mia hamnade i slagsmål utanför 

Linus-Idas hem. Linus-Ida avbryter bråket och de går in till henne. Där sjunger hon en sång 

för flickorna medans Madicken torkar bort blodet från hennes näsa. Sången heter Jesu 

järnväg till himmelen. Även detta är i princip identiskt mellan bok och filmatisering, 

skillnaden är att i filmatiseringen får vi höra Linus-Ida sjunga sången, medan i boken får vi 

endast veta att hon sjunger en sång som heter Jesu järnväg till himmelen. 

 

Jesu järnväg till himmelen: 

Var är biljetten? vart ska du resa?  

Jo jag ska resa till himmelen.  

Hur kan du tro att du få di får resa på detta tåget min lilla vän? 

Jo se min mamma, hon sjöng så ofta om Jesu järnväg till himmel. 

Jo se min mamma, hon sjöng så ofta om Jesu järnväg till himmel. 
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Går denna bana upp ej upp till himmelen och är min moder på detta tåg?  

...... 

Nu vill jag hem till min moder fara, dit upp till Jesus, står all min håg. 

Nu vill jag hem till min moder fara, dit upp till Jesus, står all min håg. (Avsnitt 6, tid, 17.45) 

 

I filmatiseringen är det med ett händelseförlopp som inte är med i boken. Lisabet tjuvåker 

bakom en släde och hamnar långt ut i skogen innan hon ropar att hon vill hoppa av. Mannen 

som kör släden stannar och släpper av Lisabet i den snötäckta skogen, och han har inte tid att 

köra tillbaka henne. Det börjar mörkna, och när Lisabet precis är på väg att somna i en 

snödriva kör det förbi ett par i en annan släde, som plockar upp Lisabet och lovar att köra hem 

henne. Medan de åker sjunger de: 

Blott en dag, ett ögonblick i sänder, vilket tröst till vad som kommer på, allting 

vilar i min faders händer. (Avsnitt 5, tid, 09.37) 

Gläns över sjö och strand sjungs i filmatiseringen, men inte i boken.  

Senare i boken benämns julen som är på intåg, de nämner att Jesus låg i en krubba och att det 

är advent. ”Det är sista söndagen i advent och det brinner fyra ljus i adventsljusstaken…” (s, 

122). Julen anländer även i filmatiseringen, men där i mer form utan mat, pynt, gulgran och 

paket. Detta är även väldigt likt innehållet i boken. ”Sisådär, säjer Alva kvällen före julafton, 

nu är allting färdigt! Oj, vad jag är trött, men färdigt är det allt ihop! Utom julgranen, säjer 

Lisabet, för den ska pappa och mamma klä i natt när vi sover.” (s, 140) 

 Jultomten kommer till Madickens hus både i boken och filmatiseringen.  

Ett annat avsnitt i boken som lätt berör kristendomen är när Madicken och Lisabet kommer 

till ett stall där hästen Konke står, och Lisabet frågar Madicken i vilken av krubborna som 

Jesus låg i. Madicken förklarar att Jesus låg i en krubba i ett stall som ligger långt, långt bort. 

Och att det hände för eviga tider sedan (s, 134 och 136). Även detta är en skillnad mellan bok 

och filmatisering då detta inte finns med i filmatiseringen. 

 

Mer än så sägs inte om kristendomen, eller om någon annan religion. Detta är inte så mycket 

underlag för arbete med religioner, men möjligtvis går det att väcka ett intresse utifrån detta. 

En punkt som finns med i Lgr11 under rubriken Religion är: 

 

 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk 

inom dessa. (Skolverket 2011, s,186) 
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5.4 Teknik 

I introduktionen av teknik i Lgr11 benämns: 

 

Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för samhällens 

utveckling. Drivkrafterna bakom teknikutvecklingen har ofta varit en strävan att lösa problem 

och uppfylla mänskliga behov. I vår tid ställs allt högre krav på tekniskt kunnande i vardags 

och arbetslivet och många av dagens samhällsfrågor och politiska beslut rymmer inslag av 

teknik. För att förstå teknikens roll för individen, samhället och miljön behöver den teknik 

som omger oss göras synlig och begriplig. (Skolverket 2011, s, 269) 

 

I både boken och filmatiseringen framställs delar av teknik, utan att de benämner det som 

teknik. Ett exempel som man som lärare kan synligöra för eleverna som är teknik är när 

Madicken ska flyga med ett paraply. Det hela börjar med att Madicken önskar att hon kunde 

flyga, ”människor kan inte flyga” säger Lisabet då, vilket Madicken genast ger svar på, ”Jo i 

flygmaskiner” svarar hon (s, 47). ”Lisabet tycker nog det är märkvärdigt med flygmaskinerna, 

men det finns minsann andra som också kan flyga. Madicken, vet du vad? Säjer hon. Jon 

Blund, han kan flyga med bara ett paraply”(s, 47). Madicken vill prova om hon också kan 

flyga med ett paraply, från vedbotaket. Hon hämtar sin pappas paraply och slänger sig över 

kanten på vedbotaket med paraplyet över huvudet. Madicken faller fort, och ligger sedan 

livlös på marken. Lisabet skriker förbryllat på hjälp, och man tror att Madicken är död.  

Madicken dör inte, utan klarar sig med en rejäl hjärnskakning. I filmatiseringen sker samma 

händelse, men då har Abbe tidigare berättat att de som åker flygmaskin hoppar ner med 

paraply, vilket Madicken vill testa. Med detta som utgångspunkt kan man som lärare prata om 

den teknik som krävs för att saker och ting ska kunna flyga, vilket kan täcka dessa tre punkter 

som nämns i Lgr11 under teknik: 

 

• identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,  

• identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar, 

• använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer, (Skolverket 2011, s, 269). 

 

När vi genom Madicken även har ett dåtidsperspektiv kan man som lärare med fördel även 

göra eleverna uppmärksamma på ”hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.” (s, 

270). 
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I Lgr 11 nämns att eleverna ska få möjlighet att lära sig att använda tekniska lösningar i 

vardagen och kunna utveckla en förståelse för hur tekniken har påverkat människan, samhället 

och miljön, under historien (s, 269). Detta kan eleverna lära sig genom följande exempel. 

I filmatiseringen fyller Madicken och Lisabets mamma år, och familjen åker på utflykt. Detta 

finns inte med i boken. De ror med roddbåt till en äng där de ska ha picknick. Barnen leker 

och mamman spelar gitarr. Rätt som det är kommer ett gäng tjurar i sken, det visar sig att 

familjen är i en kohage. Madicken och hennes familj springer allt vad de orkar och klättar upp 

i två träd som står intill varandra. Madicken och Lisabet klättrar upp i ett av träden och deras 

mamma och pappa i det andra. Där sitter de och hämtar andan, medan tjurarna står nedanför. 

Familjen börjar bli hungrig, så Madicken klättrar modigt ner och hämtar korgen som står vid 

trädets rot. Madicken tar en smörgås och kastar sedan över två smörgåsar till sin mamma och 

pappa. Pappan är törstig men de har bara dryck i glasflaska, som Madickens mamma 

förbjuder henne att kasta över, ”för det kan vara farligt” (Avsnitt 1, tid, 22.14).  Madicken 

knyter då loss ett rep som sitter lindat på korgens handtag, hon klättrar upp en bit i trädet och 

knyter fast ena änden där. Hon klättrar sedan ner till Lisabet och knyter fast den andra änden 

på repet runt flaskhalsen, sedan svingar hon över flaskan till sin pappa, som lätt kan ta emot 

den, utan att det blev farligt.  Detta är en tydlig teknisk lösning, som kan visas i 

teknikundervisningen. 

 I Lgr 11 under Teknik och syfte står bland annat att ”Undervisningen ska bidra till att 

eleverna utvecklar intresse för teknik och förmåga att ta sig an tekniska utmaningar på ett 

medvetet och innovativt sätt.” (Skolverket 2011, s, 269). Denna scen kan för många barn vara 

inspirerande och utveckla ett tekniskt intresse.  

5.5 Sammanfattning 

Boken om Madicken och filmatiseringen i form av en tv-serie är slående lika på många plan. 

Tv-serien är gjord utifrån boken på ett näst in till kopierat vis. Det är många små detaljer som 

är med i både boken och filmatiseringen. Många gånger är replikerna i filmen ordagrant tagna 

ur boken, vilket bidrar till att det inte blir så stora skillnader mellan dem. Om man ser det 

utifrån ett undervisningsperspektiv så blir det skillnader, då det är skillnad att läsa en bok eller 

att få den uppläst för sig, jämförelsevis med att se en film. Vid uppläsning av denna typ av 

bok behöver man som läsare skapa egna bilder och föreställningar, och från en film får du 

bilderna, rörelserna, rösterna m.m. presenterat på ett annat sätt. 

I ämnet svenska finns inga stora skillnader mellan litteraturen och filmatiseringen. Språket är 

detsamma och är ofta ordagrant översatt från litteraturen till filmatiseringen. Även om orden i 
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sig skiljer sig något så är det samma uttal och betoning och dialekt på orden. Detta ”hörs” i 

boken genom att den är skriven så att läsaren uttalar orden så som de uttalas i filmatiseringen. 

Det som skiljer sig är att i filmen får vi höra rösterna och uttalet som förstärks med 

kroppsspråk, som kan förtydliga i jämförelse med att läsa det i en bok.  

I ämnet historia och samhällskunskap är det inte heller några större skillnader mellan 

litteraturen och filmatiseringen. Samhället framställs på ett likvärdigt sätt och samma saker 

exemplifieras. Dock får vi såklart se fler saker genom filmen, som hus, kläder, bilar osv, som 

inte förklaras i samma utsträckning i litteraturen. Ett avsnitt som är med i filmatiseringen som 

dock inte är med i litteraturen heter Tant Nilsson får tillbaka sin kropp, det avsnittet berikar 

oss en ytterligare gång med vad fattigdom kan innebära. Här kan det vara mer gynnsamt att 

visa filmen istället för att läsa boken. Men det ena behöver ju dock inte utesluta det andra.  

I ämnet Religion finns det en del skillnader, men om vi ser till den kunskapsmässiga delen så 

är det inte så stor skillnad mellan litteratur och filmatisering. Det tas upp olika saker och 

exempel mellan litteraturen och filmatiseringen, men de är i stort sätt likvärdiga. Dock bidrar 

inte någon av dem med speciellt stort lärande inom religion. Det är bara kristendomen (av alla 

religioner) som nämns, men inte mer än att Gud, Jesus, Herren och Jul nämns. Tron i sig 

nämn inte på ett tydligt sätt. Med religion som utgångspunkt så spelar det troligtvis ingen roll 

om boken läses eller om filmatiseringen ses.  

I ämnet teknik finns det en del skillnader som kan ha betydelser för lärandet. Avsnittet där 

Madicken provar på att flyga är väldigt lika i bok och filmatisering, vilket bidrar till att de 

känns likvärdiga. Dock är avsnittet där Madickens mamma fyller år endast med i 

filmatiseringen. Detta avsnitt är fyllt med tekniska lösningar, vilket bidrar till att 

filmatiseringen känns mer gynnsam och användbar i ämnet teknik.  

Att ha i åtanke är dock att det som avgör om boken eller filmatiseringen är mer gynnsam styrs 

till stor del av lektionens och elevernas kunskapsmål. Filmatiseringen visar allting i ljud, 

rörelse och färg, och är redan tolkat så att du som åskådare ska tolka vissa saker på ett visst 

sätt, medan boken tvingar oss att skapa egna bilder och föreställningar om hur saker och ting 

ser ut och fungerar.  
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6.0 Diskussion 

I inledningen av denna uppsats nämnde jag att ”Utbildningen ska främja alla elevers 

utveckling och lärande samt en livslång lust att lära”(Skolverket, 2011 s.7). Med detta som 

utgångspunkt ville jag undersöka om detta gick att uppnå genom att använda boken Madicken 

(1960) och filmatiseringen Madicken på Junibacken (1979) som undervisningsmaterial. Det 

jag eftersträvade var en rolig och givande undervisning. Resultatet blev att dessa två material 

kan användas som undervisningsmaterial, men främst som inspirationskälla som kan leda till 

diskussioner och fortsatt arbete.  

 

Skönlitteratur och filmatisering i form av Madicken kan användas som inspirationsskälla till 

ett ämne, uppdrag m.m. Exempelvis till ämnet teknik, där Madicken på hennes mammas 

födelsedag gör flera tekniska lösningar för att lunchen ska bli av. Här kan läraren ta tillfället i 

akt och utforska flera tekniska lösningar tillsammans med eleverna. Läraren kan låta eleverna 

komma på egna lösningar, som kan bidra till ett fortsatt intresse inom teknik. Att boken och 

filmatiseringen kan användas som utgångspunkt är övergripande hos alla ämnen. Att ha dessa 

som grund för vidare diskussion och vidare arbete kan vara gynnsamt. Om boken eller 

filmatiseringen är mer gynnsam beror på ämnet, men även vad läraren har planerat att 

lektionen ska innehålla och vad eleverna ska lära sig av den. 

Återkommande är att eleverna ska se kritiskt på innehållet, därför är det viktigt att som lärare 

ta upp olika aspekter ur boken och diskutera dessa med eleverna, för att se vad som är 

trovärdigt och inte.  

 

Jag nämnde även i metoddiskussionen att denna studie/uppsats kändes som att den var i tiden, 

då det fanns en del forskning på området om användningen av skönlitteratur och film i 

undervisningen, men att kopplingen till Madicken på detta sätt var unik.  
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