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Abstract 
 

Jennifer Svanström (2015). Könsroller i Astrid Lindgrens böcker: En analys av rådande 

könsroller i Madicken och Lotta på Bråkmakargatan (Gender roles in books of Astrid 

Lindgren: An analysis of gender roles in Madicken and Lotta på Bråkmakargatan). 

Independent Project, Swedish, Independent Project, Specialisation in Early Years Teaching 

and Grades 1-3, Second Cycle, 15 Credits. School of Humanities, Education and Social 

Sciences. 

 

The aim of this study is to analyze and discuss existing gender roles in the books Madicken 

(1991) and Lotta på Bråkmakargatan (1980). Since the books are written a while ago I find it 

interesting to discuss these gender roles in the classroom. To find what might have change 

since the books took place. In Madicken and Lotta på Bråkmakargatan you will find some 

stereotypical gender roles mixed with norm-breaking behavior. I have used research about 

gender roles in fiction to better analyze the children´s books. 

I have found that the author of these two books didn´t want to exacerbate the gender roles, 

Lindgren wanted to create children without being a typical girl or a boy. 

 

Keywords: gender roles, norm-breaking beavior, Madicken, Lotta på Bråkmakargatan 
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1. Inledning 
I vårt samhälle förs ständigt en diskussion kring lika rätt för män och kvinnor. Vi vill ha ett 

jämställt samhälle. Något som kommer fram i samband med dessa diskussioner är bland annat 

hur det har sett ut förr, det blir en slags jämförelse för att komma ihåg hur långt vi har kommit 

i vår utveckling samtidigt som det påminner oss att vi har en bit kvar att vandra. Genom att 

studera relationen mellan män och kvinnor tillämpar vi ett så kallat genusperspektiv, vilket 

kan innebära att studera hur de agerar mot varandra. Enligt Skolverket (2011) ska skolan 

aktivt arbeta mot diskriminering av olika slag och däribland könsdiskriminering. Ingen elev 

ska diskrimineras för hur den tänker, ser ut eller känner. Därför är det viktigt att belysa sådana 

här frågor för att elever ska få förståelse för sig själva och sina medmänniskor. Utan samtal 

och upplysning vet man inte mer än det man har fått lära sig i sin omgivning. Då de böcker 

jag valt att analysera utspelar sig i en annan tid än vad barnen i skolan är uppvuxna i kan man 

förhoppningsvis kartlägga könsmönster som fanns förr och eventuellt se ifall det finns 

könsmönster som består än i dag.  

 

1.1 Syfte, frågeställningar och metod 
Syftet med min uppsats är att analysera två av Astrid Lindgrens verk, Madicken och Lotta på 

Bråkmakargatan ur ett genusperspektiv och med tanke på böckernas relevans i ett didaktiskt 

sammanhang. Jag vill analysera vilken roll män och kvinnor spelar samt hur de gestaltas. 

De forskningsfrågor jag valt att fokusera på är: 

 Vilken roll spelar män respektive kvinnor i böckerna?  

 Hur skildras/framställs manliga respektive kvinnliga karaktärer? 

 Hur kan man utifrån Astrid Lindgrens böcker arbeta med och belysa genus? 

Jag tänker även uppmärksamma vilken genre böckerna tillhör, då genren kan tänkas ha 

betydelse för gestaltningen. Jag kommer utgå ifrån viss forskning om genus och vad som 

anses manligt och kvinnligt för att studera Astrid Lindgrens litterära karaktärer. Jag kommer 

att se till genre därför att det är underlättar för mig som skribent att ta fasta på 

vardagsrealismen och koppla samman/dra paralleller med vår verklighet.  
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1.2 Disposition 
Jag inleder med att presentera Astrid Lindgren som författare och hur hennes karriär sett ut i 

stora drag. Sen kommer en kort sammanfattning om vad Madicken och Lotta på 

Bråkmakargatan handlar om och vilka personer som är med. Jag berättar samtidigt om vilken 

genre böckerna tillhör. Därefter kommer ett avsnitt om just den vardagsrealistiska boken och 

vad som kännetecknar den. Jag väljer också att referera till Lgr 11 för att få en didaktisk 

synvinkel på uppsatsen samt genom mina forskningsfrågor. Efter detta finns rubriken Genus 

där jag berättar hur begreppet genus kommer att användas i denna uppsats och vad forskare 

har sagt om genus och könsmönster. Därefter presenterar jag tidigare forskning som berör 

könsroller i skönlitterära böcker. Jag kommer att återge vad forskare har funnit i olika 

barnböcker när de sökt efter könsmönster. Efter detta kommer min analys där jag, karaktär för 

karaktär, analyserar deras roller och gestaltning i böckerna. Jag kommer här koppla till vad 

forskare säger om könsmönster i skönlitterära böcker. Jag kopplar sedan min analys till en 

diskussion om hur man didaktiskt kan arbeta med/diskutera genus i klassrummet med 

eleverna.  

2. Presentation av Astrid Lindgren och hennes böcker 

2.1 Astrid Lindgren 
Astrid Lindgren var både författare och barnboksredaktör på Rabén & Sjögren. Lindgren 

föddes 1907 i Vimmerby, Småland. Så småningom flyttade Lindgren till Stockholm och 

utbildade sig till sekreterare och bildade familj. År 1944 valde Lindgren att skicka in 

manuskriptet Britt-Mari lättar sitt hjärta till förlaget Rabén & Sjögrens flickbokstävling och 

vann andra priset. Året därefter skickade hon in Pippi-manuskriptet i samma förlags 

barnbokstävling och vann första pris. Efter denna tävling satte Lindgrens karriär fart och hon 

skördade stora framgångar med sina böcker. Lindgren har vunnit många priser för sina böcker 

och även blivit utnämnd till hedersdoktor vid flera universitet runtom i världen. Lika väl som 

att hon får priser för sina böcker finns det även två litteraturpriser i Lindgrens namn, 

internationella ALMA-priset och Astrid Lindgren-priset (Rabén & Sjöberg, u.å; 

astridlindgren.se, u.å). Enligt Astrid Lindgren-sällskapet ”är Astrid Lindgren Sveriges mest 

översatta och internationellt spridda författare”.  Lindgrens böcker finns översatta till 94 olika 

språk (Astrid Lindgren sällskapet, 2008) 
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2.2 Madicken 
Madicken (1991) handlar om en sjuårig flicka som hittar på tokigheter och upptåg. Boken 

börjar med att beskriva vilka som bor i det stora huset i Junibacken. Läsaren får berättat för 

sig att Madicken är en flicka som handlar först och tänker sen och får förmaningar därefter. 

Lillasystern Lisabet är däremot en liten rar flicka som inte hittar på fullt lika mycket bus som 

Madicken gör. Boken utspelar sig under tidigt 1900-tal, troligen under slutet av första 

världskriget då karaktärerna flera gånger refererar till flygplanen i kriget. Boken är uppbyggd 

av flera episoder som sträcker sig över alla fyra årstiderna. Boken börjar och avslutas på 

sommaren. 

Madicken är en vardagsrealistisk barnbok. Läsaren får följa med i Madickens liv och på alla 

hennes upptåg. Boken återger en idyllisk miljö som Madicken lever i. Hon kommer från en 

borgerlig familj som har det gott ställt. De har ett stort rött hus som ligger precis vid ån. I 

huset bor mamma, pappa, Madicken, Lisabet, hembiträdet Alva, hunden Sasso och kattungen 

Gosan. Pappa arbetar som redaktör på tidningen inne i staden och mamma är hemmafru. 

Familjen har även hjälp med tvätt av kläder och städningen av en kvinna som heter Linus-Ida 

och som kommer varje fredag.  

Bredvid Madickens familj bor familjen Nilsson. De har det sämre ställt med ekonomin. Fru 

Nilsson sliter med hus och hem, sonen Abbe bakar sockerkringlor som han och hans mamma 

sedan säljer på torget medan farbror Nilsson ligger på kökssoffan och sover. 

2.3 Lotta på Bråkmakargatan 
Lotta på Bråkmakargatan (1980) utspelar sig under en enda dag, och den består av en enda 

episod. Boken handlar om Lotta, fem år gammal, som tröttnar på orättvisan i sin familj och 

bestämmer sig för att flytta hemifrån, flytten går till tant Berg i grannhuset. Även denna bok 

är vardagsrealistisk. Lotta bor tillsammans med sin familj i ett gult hus på Bråkmakargatan. 

Familjen Nyman består av pappa, mamma, storebror Jonas, storasyster Mia-Maria och Lottas 

ständiga följeslagare gosedjuret Bamsen. Pappan jobbar på kontor och Jonas och Mia-Maria 

går i skolan. Hemma kvar i huset är Lotta och mamma om dagarna. 

Det är svårt att urskilja vilken tid Lotta utspelar sig i då läsaren inte får någon tydlig 

uppfattning om tidsperspektivet. Om man studerar beskrivningen av kläderna Lotta har på sig, 

byxor och en liten tröja, så kan man ana att det är på 1950/60-talet som boken utspelar sig. 

Det man kan urskilja från boken är att Lottas familj är borgerlig och har det ganska bra. 

Bredvid familjen Nyman bor tant Berg och hennes hund Skotty.  
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3. Den vardagsrealistiska barnboken som genre 
Såväl Madicken som Lotta på Bråkmakargatan skildrar barn i vardagen och båda böckerna är 

vardagsrealistiska barnböcker. Berättelser kan vara uppbyggda av flera episoder men de kan 

även bestå av en enda episod. Berättelser för barn brukar skildra roliga påhitt och små äventyr 

där, enligt litteraturvetaren Vivi Edström (1980), den enskilda händelsen står i centrum och 

det som håller ihop hela berättelsen är personerna och miljöbeskrivningen (s 23). När man 

läser berättelser återfinns det vissa teman som är populära, bland annat brukar en resa/en 

vandring vara något författarna utgår ifrån. Sökandet efter en skatt eller en familjemedlem är 

också ett populärt tema som återkommer. Barn eller personer som rymmer är också vanligt i 

berättelser (s 29-45). Edström anser att det blir allt vanligare att skriva om vardagsproblem i 

barnböcker. Författare låter handlingen ta form utifrån ett problem som barn kan relatera till, 

till exempel att ett syskon föds eller att barnet inte vill göra som föräldern vill (s 57-58). 

Dessa vardagsproblemsböcker kallas för vardagsrealistiska barnboken och brukar bestå av en 

episod. Boken börjar med till exempel ett vardagsproblem som sedan bearbetas för att till sist 

lösas i slutet. Författare har förstått att barn har lätt att ta till sig vardagsproblem för det är 

något de kan knyta an till (s 58). 

Edström (1980) skriver att Astrid Lindgren har använt sig av flera olika berättarroller i sina 

böcker. Det finns lite olika sorters berättarformer som författare kan använda sig av, så som 

jag-berättelse, brevform och tredje person-berättande med stöd av huvudpersonens tal 

emellanåt (s 76-80). Lika väl som det finns olika berättarroller finns det olika tidsperspektiv i 

barnböcker. Vissa barnböcker utspelar sig under några timmar eller en dag, medan vissa 

böcker följer årstiderna och tar med aktiviteter som är typiska för just den årstiden. Att följa 

årstider i handlingen är typiskt för idyllböcker och vardagsrealistiska böcker och detta är 

något Astrid Lindgren har använt sig av (Edström, s 111-112). Edström tar Madicken som 

exempel: ”Författaren suggererar här allt ifrån början en trygg, positiv och idyllisk miljö, som 

rymmer möjligheter till lek och utveckling för barnet”(s 158). Enligt Vivi Edström (1992, s 

15-16) har inte Lindgren skrivit strikta berättelser som man kan kalla sagor. Lindgren 

använder snarare sagans form i sina böcker till att skildra människor och ”skapa ett magiskt 

sug i berättelsen” (Edström 1992, s 16). Lindgren presenteras som en traditionalist samtidigt 

en normbrytare, hon håller sig inom vissa genrer samtidigt som hon utmanar gränserna och 

bryter mot genrens regler. 
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3.1 Ur ett didaktiskt perspektiv – vardagsrealismen som genre 

I läroplanen för svenska står det att elever ska få möjlighet att läsa och arbeta med 

skönlitteratur, både nutida och dåtida böcker (Skolverket 2011, s 222). Elever ska få ta del av 

det svenska kulturarvet och förstå att eleverna är en del av kulturarvet. De ska få skapa sig en 

trygghet och identitet i det gemensamma kulturarvet. Genom att läraren förmedlar vikten av 

språkbruk kan eleverna förstå vilka missförstånd som kan uppstå människor emellan beroende 

på vad man säger. Enligt Skolverket ska lärare förmedla människors lika värde, arbeta för 

jämställdhet mellan män och kvinnor och visa medansvar för de svaga och utsatta 

människorna i vårt samhälle. Skolan ska bland annat lära eleverna få förståelse och respekt för 

sina medmänniskor och all slags diskriminering skall motverkas (s 7). ”Skolan ska aktivt och 

medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter” (Skolverket 2011, s 8). Det är 

meningen att skolan arbeta mot traditionella könsroller och ge varje individ samma chans 

oberoende kön. Genom att läsa och analysera skönlitteratur ska eleverna även få en större 

förståelse för det svenska språket.  

 

 

4. Genus 
I den här uppsatsen kommer jag att utgå ifrån begreppet genus för att studera relationen 

mellan män och kvinnor samt hur de gestaltas. Boken Kvinnor, män och alla andra: en svensk 

genushistoria av genusvetarna Jens Rydström och David Tjeder (2009) återger den svenska 

genushistorien. Jag kommer inte att redogöra för något från genushistorien under denna rubrik 

då det skulle krävas en hel uppsats för det men jag kommer i min diskussion att referera till 

vad författarna skrivit om vår svenska genushistoria. 

Rydström och Tjeder (2009) skriver att ”[s]jälva begreppet genus introducerades på svensk 

botten som en direktöversättning av engelskans ’gender’ i slutet av 1980-talet. Genus 

förklaras ofta med att det syftar på det socialt konstruerade könet” (s 11). När man talar om 

genus brukar man syfta på samhällets normer och värderingar, det vill säga hur det brukar 

uppfattas att kön bör uttryckas. När genusvetare studerar genus i historien brukar de lägga 

fokus på relationerna mellan könen, det kallas att tillämpa ett genusperspektiv (Rydström & 

Tjeder 2009, s 12).  

På 1920-talet, skriver Rydström och Tjeder (2009, s 137), uppstod en ny kvinnokropp kom, 

det vill säga att kvinnor blev slanka och starka. Det berodde på att kvinnorna nu började att 
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aktivera sig och deltog i många olika sporter. Anledningen till att jag väljer att beröra 

kvinnornas kroppar kommer jag tillbaka till senare i analysen och diskussionen av Madicken. 

Runt förra sekelskiftet 1900 skedde något radikalt då kvinnor började att bryta mot normerna 

för kvinnlighet. De anpassade sig inte efter genusuppdelningen som fanns, gränsen som 

skiljde män och kvinnor åt. Kvinnorna började att klä sig annorlunda för att markera mot 

orättvisan som rådde mellan män och kvinnor. Mycket har förbättrats genom tiden och det har 

inte varit en rak linje för att komma dit vi är idag; samtidigt finns en hel del kvar att göra 

(Rydström & Tjeder 2009, s 237-238). 

 

5. Madicken och Lotta ur ett vardagsrealistiskt perspektiv 
Under denna rubrik väljer jag att kort berätta om Madicken och Lotta på Bråkmakargatan och 

hur dessa böcker tillhör genren vardagsrealism. För att det ska vara vardagsrealism så ska 

läsaren tydligt se ”vardagen” och hur den är uppbyggd. Det ska således inte vara något 

övernaturligt fenomen eller liknande inbakat i berättelsen (Edström 1992). 

5.1 Madicken 
Lindgren skildrar småstadslivet i Madicken och lägger stor vikt vid att betona 

klasskillnaderna. I Madicken har Lindgren tagit klivit från lantliga idyllen och in i småstaden. 

När jag skriver lantligt idyll tänker jag framförallt på Barnen i Bullerbyn. Det är skillnad på 

miljöbeskrivningarna i Madicken jämfört med Barnen i Bullerbyn.  Boken berättas i tredje 

person och är en familjeroman. Boken utspelar sig huvudsakligen i en borgerlig miljö och är 

en flerepisodisk berättelse som följer årstiderna. Familjen Nilsson är från en arbetarfamilj och 

historien speglar klasskillnaderna. Madickens pappa uppmuntrar Madickens vänskap med 

familjen Nilsson då han vill visa på skillnaderna som finns. Däremot är Madickens mamma av 

annan åsikt och finner det inte särskilt roligt att Madicken ska beblanda sig med en annan 

klass. Madicken har sina rötter i den klassiska flickboken och inriktar sig på starka känslor. 

Läsaren får följa Madickens med- och motgångar och hennes reaktioner på dessa situationer. I 

boken får vi en inblick i Madickens trygga familjeatmosfär samtidigt som vi ser kontrasterna i 

Nilssons stuga. Detta ger, enligt mig, ett perspektiv på idyllen Lindgren målar upp. 

5.2 Lotta på Bråkmakargatan 
Till skillnad från många andra av Lindgrens böcker skildrar Lotta på Bråkmakargatan en 

enda episod istället för flera. Edström (1992) menar att Lotta ”är en psykologiskt träffsäker 

historia, ett sant psykodrama där en halsstarrig femåring bryter upp från en omgivning som 
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inte förstår henne” (s 68). Liksom Madicken utspelar sig Lotta på Bråkmakargatan i en 

borgerlig miljö och det är kring huvudfiguren Lotta tokigheter händer. Lotta på 

Bråkmakargatan är skriven i tredje person. Även denna bok är vardagsrealistisk. 

 

6. Könsroller i skönlitteratur 
Under denna rubrik väljer jag att presentera tidigare forskning kring könsroller i 

skönlitteraturen. Den tidigare forskningen kommer jag sedan att återkoppla till min analys av 

Madicken och Lotta på Bråkmakargatan. 

6.1 Berättelser för fria barn – könsroller i barnboken.  
”Inte män och kvinnor utan människor är det som skall fostras, och till det kan barnböckerna 

medverka. Det är ändå genom böcker, som barn kan få mycket av sin kunskap om omvärlden” 

(Toijer-Nilsson 1978, s 8-9). Forskare och kvinnorättskämpar har sedan länge läst och 

analyserat barn- och ungdomsböcker i relation till genusdebatten. Fredrika-Bremer-förbundet 

gav redan innan förra sekelskiftet ut listor på vilka böcker som var bra att läsa för barn, det 

vill säga som inte spädde på de bilder av olika könsroller som fanns skriver litteraturvetaren 

Ying Toijer-Nilsson (s 13). Anledningen till att böcker utan typiska könsmönster söktes var 

för att debatten om könsroller i verkligheten hade blossat upp under tidigt 1900-tal. Det 

framfördes kritik mot att endast kvinnor skulle ta hand om barnen och hemmet. En del ansåg 

att män också skulle ta ansvar för sina barn, det är ju trots allt deras barn också. Kritiken tog 

också upp egenskaper som män och kvinnor tilldelats, det finns inget samband mellan att ta 

hand om barnen och kunna svabba ett golv ansågs det. Att män och kvinnor hade olika 

egenskaper ansågs fel och det krävdes nu jämställdhet i hem, samhälle och yrkesliv skriver 

Toijer-Nilsson (1978, s 14-15). Debatten om kvinnor och mäns roller i samhället påverkade 

direkt författarna och deras böcker. Toijer-Nilsson refererar till Rita Liljeström och Kari 

Skjønsbergs uppsatser och deras kritik mot könsroller i barnböcker. Toijer-Nilsson tar upp 

Rita Liljeströms första angrepp mot könsroller i barnböcker. Liljeström kritiserade en 

pekbokssatsning som starkt visade på könsroller. Pekböckerna som riktade sig till flickor var 

rosa och innehöll bilder på frukt, tallrikar, kläder och så vidare, medan pojkarnas pekböcker 

var blå och visade fordon av olika slag. Dessa böcker visar tydligt för barnen vilka roller de 

ska anamma i samhället. Flickor ska ta hand om hus och hem medan pojkar ska vara 

äventyrliga, barnen får olika mål i livet (s 16). 
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Toijer-Nilsson tar som sagt upp en av Kari Skjønsbergs uppsatser, och denna norska 

litteraturvetare har funnit, i 1930-talets böcker, att kvinnor ska vara bland annat 

ansvarsmedvetna och milda men att de också fick vara ganska aktiva. Flickornas aktivitet 

utspelades främst inom familjens livsram men de tilläts ändå att vara aktiva. Med ”livsram” 

tolkar jag som miljön där familjen bor eller är verksam. Man kan säga att flickorna fick vara 

lite pojkaktiga under 1930-talet. Dock skriver Toijer-Nilsson att det självständiga kvinnorna 

det skrevs om då inte fick några efterföljare, trenden blev att gå tillbaka till den glada 

husmodern (s 18). Men under 1960-talet började böcker riktade mot både pojkar och flickor 

komma och könsrollsfrågan kom att debatteras och utmanas i böckerna. Det krävdes böcker 

om tuffa flickor och ömma pojkar (Toijer-Nilsson, s 20-21). 

Könsdebatten visade att det efterfrågades nya könsroller och det skapade yrkesarbetande 

kvinnor och mildare män i böckerna. Toijer-Nilsson (1978) skriver att det nu började skrivas 

om pojkflickor och pojkar som lagade mat (s 39-47). Det skapades nya familjetyper. 

Författarna skrev realistiska böcker om vardagsfamiljer (s 66). Det blev sedan populärt att 

skriva böcker om föräldrar med ombytta roller, mamman var ute och arbetade medan pappan 

var hemma med barnen. Böckerna skrevs för att bryta könsmönster, att neutralisera vad som 

är ”manligt” respektive ”kvinnligt” (s 96-99). I samband med att skapa emanciperande 

pappor/män skapades också den nya pojkrollen, ”[…]som visade ömhet och mjukhet, eller 

som kunde tänka sig en traditionellt kvinnlig sysselsättning” (Toijer-Nilsson 1978, s 117).  

6.2 Modig och stark – eller ligga lågt.  
Litteraturvetaren Lena Kåreland (2005) talar om att pojkar och flickor rör sig i olika världar i 

barnböcker. Författare har en tendens till att låta pojkar röra sig i mansdominerade världar och 

i det offentliga medan flickor rör sig i intima privata sfärer, till exempel hemmet eller 

mataffären. Pojkböcker handlar om äventyr och utforskning och flickböcker handlar om att ta 

hand om hemmet eller göra typiska kvinnosaker som att gå till mataffären. När författare 

skriver flickböcker ligger fokus på att skriva detaljerat och beskriva kvinnliga attribut, som att 

kvinnor har papiljotter och handväskor. Pojkböcker fokuserar snarare på spänning och tävling, 

det beskrivs aktiviteter på ett annat sätt (s 44-45).  

Kåreland (2005) menar att även språkbruket i barnlitteraturen skiljer sig mellan pojkar och 

flickor, hur karaktärerna i de olika böckerna tilltalas. När vuxna karaktärer i böckerna talar 

med flickor används ett varierat språk och det förs resonemang sinsemellan. Pojkar däremot 

får korta kommandon och få meningar, de beröms inte på samma sätt som flickor (s 41-43). 

Utifrån två bokserier Kåreland analyserat har hon funnit att flickor ofta tilldelas ett uppdrag 
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medan pojkar däremot ger sig själva ett uppdrag. Det är genom dessa uppdrag barnen har fått 

lära sig att ta ansvar på olika sätt. Barnens uppdrag brukar på något sätt gå snett och det är när 

de ska reda ut situationen som barnen lär sig att ta ansvar. När något går snett blir flickan 

ängslig över att hon gjort fel medan pojken snarare gör det i protest och känner ingen ängslan. 

Att flickan och pojken framställs på detta vis visar på stereotypa könsroller, de kliver inte ur 

sina roller (s 49-50). 

Lena Kåreland och Agneta Lindh-Munther (2005) skriver att Lindgren låter papporna stå för 

det roliga och påhittiga och mammorna får vara de ansvarfulla och trygga. En klassiker är att 

låta pappa vara den tokiga (i positiv bemärkelse) och mamma vara den överbeskyddande och 

ängsliga (s 137).  ”Ofta intar [föräldrarna] traditionella roller och agerar enligt 

genuskonventionerna, både ifråga om de sysslor de utför eller det sätt på vilket de beskrivs” 

(Kåreland & Lindh-Munther 2005, s 141).  Detta är även något som författaren Titti Persson 

(1997) styrker gällande de olika könsrollerna. Män och kvinnor tillskrivs olika egenskaper så 

som att kvinnor är passiva, svaga, känslosamma och inåtvända medan männen symboliserar 

styrka, intellekt, aktivitet och är utåtriktade. Ser man till vilka egenskaper män och kvinnor 

tilldelas ser man också att de är varandras motpoler (s 143). 

6.3 Girls, boys, books, toys. 
Litteraturvetaren Lori Kenschaft (1999) skriver att genusmönster har haft en tydlig koppling 

till samhällsklasser. Särskilt medelklassen har porträtterats som att pappan är ute och arbetar 

och mamma är hemma och tar hand om familjen (s 231-232).  

Litteraturforskaren Anna Grettve (2008) skriver att kläder som karaktärerna har på sig i 

böckerna spelar stor roll för deras köns- och klasstillhörighet, i alla fall när man talar om de 

äldre böckerna. Genom att läsaren får berättat för sig vilka sorts kläder personen i fråga har på 

sig skapas en större dimension, en mer detaljerad bild av hur karaktären ser ut. Vidare 

fortsätter Grettve och skriver att färgen på kläder som beskrivs i böcker signalerar vissa 

budskap, till exempel kan färgen röd representera blod och kärlek, vitt oskuld-/renhet samt 

svart döden eller ondska. Samtidigt som tillgången till kläder kan signalera om bokens 

karaktärer är det svårt att i dagens böcker få en förståelse för karaktärens klasstillhörighet. Att 

handla och inneha mycket kläder är mycket vanligare nuförtiden än förr då det endast var 

medel- och överklassen som kunde unna sig kläder. 

Litteraturvetaren Maria Andersson (2008) skriver att den idyll en del författare beskriver ofta 

utgår från en årstid eller följer årets alla tider. I handlingen brukar traditionella vardagssysslor 
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som hör årstiden till tas upp och de svenska högtiderna beröras. Tanken med att skriva 

idylliska berättelser är att läsaren ska känna igen sig. Samhällsproblem som finns står inte i 

centrum utan det gör det lustfyllda barnet och äventyret menar Andersson och läsaren får 

chansen att följa barnet hur hens perspektiv (s 57-58). Denna idyll som skapades av bland 

annat Astrid Lindgren har gett oss något som vi än idag klassar som typiskt svenskt, en 

symbol för hur våra svenska traditioner är. Andersson menar att det inte bara gett oss en 

symbol utan också en beskrivning av den glada barndomen och en oskuldsfull värld. Lindgren 

är ett stort namn inom just idyllskrivandet men samtidigt som hon porträtterar idyllen 

ifrågasätts den och får en mörkare klang och djup. Andersson exemplifierar genom att nämna 

Madicken. Läsaren får följa Madicken under alla årstiderna med deras olika högtider. Hon 

skildrar idyll men är samtidigt inte rädd för att visa eller tydliggöra klasskillnader. Enligt 

Andersson blir det inte alltid som Madicken vill eller har tänkt sig men det brukar alltid sluta 

väl och på så sätt vaggas läsaren tillbaka in i idyllens trygghet (s 63-64).  

7. Analys 
 

7.1 Bilden av karaktärerna 
Under detta avsnitt ska jag presentera och diskutera karaktärerna i Madicken och Lotta på 

Bråkmakargatan. Jag kommer att visa exempel på hur karaktärerna framställs och vilka 

relationer de har till varandra. Från Madicken väljer jag att analysera Madicken, Lisabet, 

Abbe, farbror och tant Nilsson, Alva och Linus-Ida samt mamma och pappa. Anledningen till 

att jag valt dessa personer är för att de är i Madickens hemmiljö. De bor i samma hus som 

Madicken eller granne med dem. Från Lotta på Bråkmakargatan väljer jag att fokusera på 

Lotta, Jonas och Mia-Maria samt mamma och pappa. 

 

7.2 Madicken 
 

Men Madicken har så befängda infall och tänker sig aldrig för…förrän efteråt. Då 

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

att det ibland inte vill lyckas (Lindgren 1991, s 15) 

Madicken framställs som en pojkflicka i början, i och med hennes påhitt. Men samtidigt som 

hon har en pojkig sida har hon en flickig sida som visas av att hon får ångest över misstagen 

hon gör. Enligt Kåreland (2005) är det vanligt i böcker att pojkar hittar på bus och sedan inte 
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känner någon ånger över detta medan flickor känner en ängslan över att något har gått fel. 

Madicken hittar på bus men inser efteråt att det inte var rätt och ångrar sina dåd. På så sätt 

skiftar Madicken mellan att ha egenskaper som symboliserar både pojkar och flickor. 

 

På verandan har vi det också skojigt, vi klättrar ut och in genom fönsterna och leker att 

vi är sjörövare som klättrar opp och ner på en båt. Omkring huset är det fullt med 

björkar, dom klättrar jag i, men inte Lisabet, för hon är för liten, bara fem år (Lindgren 

1991, s 19). 

Här får läsaren en bild av två lekfulla flickor med fantasin nära till hands. Toijer-Nilsson 

(1978) skriver att under en period tilläts flickor vara aktiva även om det förvisso skulle ske 

inom familjens livsram. Som jag nämnt tidigare kom böcker under 1960-talet som är riktade 

mot både flickor och pojkar och det krävdes tuffa flickor och ömma pojkar för att locka till sig 

läsarna. Genom att porträttera Madicken och Lisabet som aktiva små flickor som leker 

sjörövare lockar det nog till sig läsare av båda könen. Kåreland (2005) menar att pojkböcker 

brukar handla om spänning och att utforska miljön och flickböcker om flickor som hjälper till 

i hemmet. Att Astrid Lindgren låter Madicken och Lisabet klättra i träd och genom fönster 

skapar ett äventyr och spänning som, i alla fall i äldre skönlitteratur, syftar på pojkar men i 

detta fall ändrar Lindgren på könsrollerna. Jag ser det som medvetet från Lindgrens sida 

genom en sådan liten förändring som att förflytta Madicken och Lisabet från traditionella 

hushållssysslor till klättrande flickor skapas ett annat budskap. 

 

Hos Madicken finns inget mjukt och lent och sött. Men ett trevligt solbränt litet 

ansikte har hon, ett par frimodiga blå ögon och ett tjockt brunt hår. Och så är hon rak 

och smal och vig som en katt (Lindgren 1991, s 21). 

Detta citat är Madickens beskrivning av sig själv. Först förundras man över att Madicken inte 

ser sig själv som söt. Varifrån kommer dessa tankar? Varför tycker inte Madicken att hon 

själv är söt, len och mjuk? Men sen får läsaren ändå läsa om några drag som är bra hos 

Madicken, bland annat hennes ansikte, ögon och hår. Även om hon inte påstås vara söt så har 

hon ändå fina drag. Sen får vi veta hur hennes kropp ser ut, den är slank och vig. Detta sätt att 

beskriva den kvinnliga kroppen kom på 1920-talet enligt Rydström och Tjeder (2009), 

kvinnan fick en slank kropp för att motsätta sig de gamla kvinnoidealen. Att kvinnokroppen 

ändrades skedde tack vare att kvinnan aktiverade sig och deltog i olika sporter. Det var inte 
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bara i litteraturen kvinnokroppen förändrades utan även i verkligheten. Anledningen till att 

Lindgren beskriver Madicken med denna kropp är troligen för att visa på att Madicken är en 

aktiv och påhittig tjej. Efter denna beskrivning av Madicken följer en replik av Linus-Ida där 

hon konstaterar att Madicken nog egentligen skulle ha varit en pojke istället för flicka. Linus-

Ida syftar på Madickens utseende och säkerligen hennes egenskaper. Man kan säga att 

Madicken beskrivs som en pojkflicka, hon får inte rollen som en söt liten flicka med flätor i 

håret utan hon verkar kunna ta sig an världen på samma sätt som pojkar förväntas göra. 

  

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 i? (Lindgren 1991, s 69). 

Att Madicken är villig att ge en ring till sin syster utan att Lisabet ens frågat tycker jag visar 

på en stark kärlek mellan systrarna. Anledningen till att Madicken fått två ringar och lite 

andra presenter av deras mormor är att Madicken fått hjärnskakning efter ha försökt flyga 

med ett paraply från vedbotaket. Madicken säger själv att hon kan vara girig och vilja ha allt 

för sig själv men hon är samtidigt väldigt givmild många stunder. Hon vill inte ha det bättre 

än någon annan, alla ska ha det lika bra. Om man läser stycket innan detta citat så får läsaren 

veta att Madickens mormor skickat ett paket med bland annat en liten babydocka med ett 

tillhörande badkar, nappflaska och en tvål, en påse med pärlor samt två ringar. Om man väljer 

att analysera paketets innehåll så riktar det sig starkt mot flickor. Det är väldigt stereotypiskt 

enligt min mening, att Madicken får så ”tjejiga” leksaker. För att spä på det hela ännu mer så 

ligger ett lager rosa silkespapper över presenterna i kartongen.  

 

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 (Lindgren, 

1991, s 89). 

Här illustrerar Astrid Lindgren två stereotypa könsroller. Mia är liten och ettrig för det är 

troligen så en flicka ska framställas medan Madicken tydligen slåss som en pojk. Men hur 

slåss egentligen pojkar? Vilka skillnader finns det på pojk- och flickslagsmål? Flickor 

framställs som sega och ettriga, och slåss kan de men endast genom att klösa och nypa. 

Visserligen är inte Mia en fullfjädrad stereotypisk könsroll då hon förklaras ha pipper (löss) i 

håret och tillhör det verkligen en fin flicka att ha pipper i håret? Mia är en fattig flicka så 

räknas hon till en fin flicka då?  Persson (1997) skriver att flickor/kvinnor respektive 
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pojkar/män tillskrivs olika roller. Flickorna är mer passiva och inåt bundna medan pojkar får 

rollen som starka och aktiva. Att Lindgren låter Madicken och Mia bråka gör att könsroller 

bryts och flickorna blir mer som pojkar. De slåss och tillskrivs styrka.  

 

7.3 Lisabet 
 

Nästan allt hos Lisabet är mjukt och lent och sött, men hon har små vassa tänder, 

och hon biter Madicken i kinden så hårt hon törs (Lindgren 1991, s 20). 

Här beskriver Lindgren Lisabet med ganska kvinnliga attribut enligt min mening. Om man ser 

till Kårelands (2005) beskrivning av hur kvinnor/flickor och män/pojkar beskrivs så är de ofta 

varandras motpoler. Flickorna får söta beskrivningar medan pojkarna mer får fokus på tuffa 

beskrivningar. En författare säger sällan säga att en pojke är söt. Här visar Lindgren skillnad 

på Madicken och Lisabet. Lisabet beskrivs som en söt liten flicka och Madicken (se citat 

under rubriken Madicken) får en annorlunda beskrivning och inte särskilt kvinnliga attribut.  

 

Inte för att hon egentligen bryr sig så mycket om att vara gift, men ifall Madicken 

ska bli det, så vill Lisabet också. Hon vill ha det precis som Madicken (Lindgren 

1991, s 21). 

Detta citat tycker jag visar på relationen Lisabet och Madicken har till varandra. Lisabet ser 

upp till sin storasyster och vill ha det precis som Madicken. I och för sig är det klassiskt att 

småsyskon ser upp till sina storasyskon men jag tycker att detta citat visar starkt på hur 

mycket Lisabet ser upp till sin syster. Jag tycker man kan ställa detta citat mot genusfrågan. 

Jag tycker att det är ganska könsstereotypiskt att det är just flickor som vill gifta sig, många 

författare enligt mig brukar låta flickor drömma om sitt bröllop. Sällan, som jag upplever det, 

drömmer pojkar om att få gifta sig. Men i just detta citat så är inte Lisabet så säker på om hon 

vill gifta sig, hon ser inte vitsen med det. Nu är hon visserligen bara fem år gammal men jag 

tycker ändå om att Lindgren har valt att inte göra Lisabet så ”flickig” i denna situation. Jag 

tolkar det som att Lisabet dels inte vill gifta sig för att hon inte ser poängen med det och dels 

för att hon är fem år och inte förstår innebörden av ett giftermål. 

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

med en båtshake, han bakar sockerkringlor också och säljer på torget. Egentligen 
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skulle hans pappa baka dem och hans mamma stå på torget, men det blir för det 

mesta Abbe som får sköta alltihop (Lindgren, 1991, s 31). 

Här förklarar Madicken hur Abbe är som person och varför han är så bra. Abbe får tydligen 

göra det mesta för att försöka få in pengar till familjen, han har blivit familjens försörjare trots 

att han bara är 15 år gammal och har sin mamma och pappa kvar i livet. Madicken utspelar sig 

under första världskriget och det var snarare kvinnorna som hade det husliga ansvaret och 

männen arbetade. Även om detta fenomen hade kommit att ändras och kvinnor fick allt större 

möjligheter att utbilda sig och skaffa jobb, innebar det ändock inte att kvinnorna skulle ge upp 

sina husliga sysslor (Rydström & Tjeder 2005). I Madickens ögon kan Abbe allting och hon 

ser upp till honom. Innerst inne är hon nog kär i honom också med tanke på att om hon ska 

gifta sig någon gång så är det med Abbe. 

Andersson (2008) skriver att när idylliska berättelser skrivs så fokuserar man inte på 

samhällsproblem utan de berörs bara men fokus ligger på att tala om det lustfyllda barnet och 

hens perspektiv. Så är det även i detta fall, vi får veta att Abbe är tvungen att sköta familjens 

”företag” och baka kringlor för att sen sälja på torget. Att föräldrarna inte tar så stort ansvar 

och hjälper till att dra in pengar till familjen är ett problem, de tillhör arbetarklassen och har 

det därmed inte så bra ställt. Madicken och läsaren får en inblick i samhällsproblemet som 

kommer med att inte ha det så bra ekonomiskt men fokus ligger ändå på att berätta om 

Madickens och Abbes vänskap.  

Enligt Persson (1997) förekommer det att barn får hjälpa till hemma med lite av varje för att 

mammorna inte ska gå under av arbetsbördan. Men hemma hos familjen Nilssons är det Abbe 

som får ta hand om allt. Att han är villig att baka kringlor och skura köksgolv anser Persson 

och Toijer-Nilsson (1978) visar att Abbe är frigjord från könsroller och inte ser någon skillnad 

på kvinno- och mansgöra (s 164). Att Lindgren, som jag tolkar det, väljer att ge Abbe 

hushållssysslor visar på att Lindgren vill förändra eller bryta könsroller. Det behöver inte vara 

kvinnan som bakar hemma. Även Toijer-Nilsson (1978) skriver att andra författare har valt att 

bryta könsmönster och ge männen kvinnornas sysslor, och det tycker jag syns i Lindgrens 

beskrivning av Abbe.  

 

Han är annars vacker, tycker Madicken, hans hår är så vitt och hans ögon så 

ljusblå och hans mun så bred, ja, Abbe är vacker. Fast just nu rynkar han ihop 
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ansiktet och ser ut som ett troll, då är han inte vacker men så rolig så att man 

ramlar av taket, när man ser honom (Lindgren 1991, s 50-51). 

Kåreland (2005) skriver att när flickor beskrivs så brukar författaren, om hen är mer 

könsrollsbunden, fokusera mer på kvinnliga attribut, att skriva mer detaljerat kring hur de ser. 

När pojkar beskrivs så brukar inte författaren lägga särskilt mycket vikt vid hur karaktären ser 

ut utan fokus ligger på att beskriva aktiviteter. Kåreland och Lindh-Munther (2005) fortsätter 

diskussionen kring könsroller och menar att männen brukar gestaltas som de roliga och de 

som är fulla av upptåg. Citatet ovan visar en blandning av vad Kåreland och Lindh-Munther 

menar är en stereotypisk beskrivning av män/pojkar. Lindgren beskriver Abbes utseende 

samtidigt som Abbe får vara den roliga karaktären som män brukar vara. Abbe ges alltså både 

kvinnliga attribut och manliga egenskaper.  

 

 

 

7.5 Tant och farbror Nilsson 
 

- När jag är hemma i Lugnet, då vill jag också ha det lugnt, säjer farbror Nilsson 

och lägger sig i kökssoffan. Man kan inte bara slita och släpa för hustru och barn, 

man måste få vil sej nån gång också! (Lindgren 1991, s 100). 

Farbror Nilsson ligger mest på soffan och sover enligt Madicken, men ibland dansar han med 

tant Nilsson också. För att vara familjens försörjare gör farbror Nilsson inte mycket för att 

försörja fru och barn. Enligt Rydström och Tjeder (2009) har tanken tidigare varit att mannen 

i familjen ska vara den som försörjer familjen men farbror Nilsson ligger mest på kökssoffan 

förutom på lördagarna då han är på krogen och dricker. Farbror Nilsson är den som egentligen 

ska baka sockerkringlorna och tant Nilsson ska sälja dem på torget inne i staden, men de har 

överlåtit det ansvaret till Abbe. Att det är en pojke som bakar bryter mot de könsmönster som 

finns. Att farbror Nilsson skulle ha bakat sockerkringlorna i vanliga fall tycker jag också är 

något som bryter mot normen eller så får man se det som att det är farbror Nilssons arbete och 

nu Abbes arbete. Istället för att gå iväg till en fabrik eller liknande har han sitt bageri hemma i 

köket och då är det kanske inte så konstigt att det är mannen som ska baka. Om det gäller att 

baka till hemmets förråd lär det vara tant Nilssons lott. Det är kvinnan som ska var huslig och 

baka, samt ta hand om hemmet (Rydström & Tjeder). 
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Farbror Nilsson brukar klaga över att han måste hjälpa till hemma när han bara vill ligga på 

sofflocket, och tant Nilsson brukar vara förstående när farbrodern vill vila. Men ibland måste 

farbror Nilsson bära ut soptunnan till grinden och då blir han sur. Men det går över och sen 

brukar han dansa en sväng med tant Nilsson när han spelar grammofon. Här kan man se två 

könsroller i paret Nilsson. Farbror Nilsson är visserligen en latmask men han skojar ändå till 

det och dansar runt med tant Nilsson, medan tant Nilsson är mer passiv och förstående över 

att farbror Nilsson behöver vila trots att han egentligen inte gör ett skapandes grand. Att tant 

Nilsson är passiv och farbror Nilsson skojig gör att de är varandras motpoler (Kåreland & 

Lindh-Munther 2005).   

7.6 Alva och Linus-Ida 

Linus-Ida säger flera gånger att Madicken borde varit en pojke eller att Madicken beter sig 

som en pojke. Men vem säger egentligen hur en pojke ska vara eller hur en flicka ska vara? 

Vem sätter normerna? Som Rydström och Tjeder (2009) säger skapas genus genom 

samhällets förväntningar på könen. Att flickor skulle vara timida och snälla var säkerligen en 

norm i samhället under tiden när Linus-Ida växte upp som så många andra är Linus-Ida 

formad av samhället och har värderingar därefter. Linus-Ida tycker att Madicken bryter mot 

flicknormen och hur fina borgerliga flickor ska agera.  

När Alva städar hela Junibacken inför julen går Madicken och Lisabet runt och retar Alva och 

sjunger sånger om henne. Då brukar Alva springa efter och jaga dem med skurborsten men 

hon blir aldrig arg på dem. Enligt Persson (1997) brukar det vara fäderna som leker med 

barnen och mödrarna tittar på men i detta fall leker Alva med flickorna. Alva har en roll som 

är mittemellan mannen och kvinnan. Alva, är den i min mening, som håller ihop hushållet. 

Alva ansvarar mycket för att hålla koll på Madicken och Lisabet samtidigt som hon får städa 

och laga mat. 

 

 

 

7.7 Mamma och pappa 
 

Läsaren får veta att det växer ett buskage mellan familjen Nilssons brygga och Madickens 

familjs brygga. Madicken säger att hon tycker det är tråkigt att man inte kan se familjen 

Nilssons brygga på grund av buskaget. 
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”Det tycker Madicken är synd, men mamma tycker det är bra. Mamma tycker visst att ju 

mindre man ser av Nilssons, dess bättre är det, varför kan ingen människa förstå” (Lindgren 

1991, s 25-26). Såhär sa pappan en gång när mamman inte ville att Madicken skulle gå till 

Nilssons: ”-Låt henne gå dit! Jag vill, att mina barn ska veta, att det finns människor av olika 

sorter. Så kanske dom lär sej att inte vara för kvicka med storsläggan” (Lindgren 1991, s 100). 

Dessa citat visar var mammans åsikter ligger kring familjen Nilsson och därmed den lägre 

arbetarklassen. Madicken utspelar sig som sagt i en annan tid där vi hade ett tydligare 

klassamhälle. Madicken kommer från en borgerlig familj och har det gott ställt, och familjen 

Nilsson har det torftigare och därmed tycker tydligen inte mamman att familjen Nilsson är bra 

umgänge för Madicken och Lisabet. Samma åsikter uttrycks på sidan 36, där berättar 

Madicken återigen att mamma har något emot Nilssons men Madicken kan då inte för sitt liv 

komma på varför. Skillnaden här mellan mamma och pappa, anser Persson (1997), är att 

mamma rynkar på näsan och helst inte vill beblanda sig med dem som har det sämre ställt 

medan pappa uppmuntrar Madickens vänskap med Nilssons för han vill att hon ska få en 

förståelse för verklighetens alla nyanser (s 143). Papporna brukar framställs som de roliga 

personerna men samtidigt har de intelligensen för att väga upp den barnsliga sidan (Kåreland 

& Lindh-Munther 2005; Persson 1997). Pappan visar här klokhet och visdom genom att lära 

Madicken och Lisabet att alla inte har de lika bra som de. 

Utflykten som Madicken och Lisabet är på slutar med en olycka efter att Madicken hoppat 

med ett paraply från vedbotaket (Lindgren 1991, s 58). Resultatet blir att Madicken får 

hjärnskakning. Men när olyckan precis skett gråter mamma, pappa och Alva för de tror att 

Madicken har dött. Boken förklarar att mamma gråter, pappa gråter lite mindre och Alva 

gråter mest av dem alla. Mamma och Alva gråter en massa och visar den kvinnliga 

egenskapen känslor. Att pappa också gråter visar att han också är känslosam och att 

gråt/känslor inte bara kan kopplas till kvinnliga egenskaper. Persson (1997) menar att vara 

känslosam tillskrivs kvinnor och inte män. Lindgren väljer här, enligt min mening, att 

förändra eventuella könsroller och låta både mamma och pappa vara känslosamma. 

 

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

och sitter hos dem en stund. Hon berättar sagor och sjunger för dem. Allra sist 

sjunger de en sång tillsammans, mamma och Madicken och Lisabet. Ibland är 

pappa med också, då sjunger de tvåstämmigt (Lindgren 1991, s 109). 
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Något jag kom att tänka på när jag läste just denna del är: varför är inte pappa alltid med och 

stoppar om flickorna? Beror det på jobb? Eller vill mamma natta flickorna själv? Ur ett 

genusperspektiv skildrar denna scen ett tydligt mönster, mamman och Alva sköter om hem 

och hus medan pappan är iväg på arbete. Det kan mycket väl vara så att pappan ännu inte 

kommit hem från arbetet och jag tycker Lindgren skildrar ganska tydligt hur samhället 

faktiskt såg ut kring sekelskiftet. Men svaret på mina frågor och funderingar kan jag inte finna 

genom att läsa Madicken eller någon av all forskning som skrivits. Den enda som sitter på 

svaren är den bortgångna Astrid Lindgren. Kanske hade hon ingen baktanke med att mamman 

var den som nattade flickorna flest gånger för att det var en så naturlig del av Lindgrens 

uppväxt. Ofta skriver man om det man själv är van vid eller bekant med och så kanske det var 

i hennes fall också. 

 

7.8 Lotta  

Lotta vaknar upp och tjuter av ilska en morgon. Hon har drömt att hennes syskon Jonas och 

Mia-Maria har slagit hennes gosedjur Bamsen. Vad Lotta inte vet är att hon drömt detta och 

att drömmar inte är sanna. 

”Stackars Bamsen, jag ska spöa Jonas och Mia-Maria, det ska jag!” (Lindgren 1980, s 6). 

Lotta är modig som ska ge sig på sina äldre syskon trots att hon bara är nyss fem år fyllda. 

Persson (1997) skriver att kvinnor/flickor och män/pojkar tillskrivs olika könsroller och 

flickor ska vara passiva och känslosamma. Förvisso är Lotta känslosam här, hon gråter över 

att Bamsen blivit slagen men hon räds inte för att ta till nävarna för att ge igen och visa att 

hon är stark. Det brukar vara pojkarna som beskrivs som starka. Att skriva om tuffa flickor 

blev allt vanligare på 1960-talet (Toijer-Nilsson 1978). 

När hon sen skulle klä sig, kom mamma med den vita jumpern som mormor hade 

stickat åt Lotta. ”Inte den”, sa Lotta. ”Den killar och sticks.” ”Det gör den visst 

inte”, sa mamma. ”Känn här så len och mjuk den är.” ”Nej, för den killar och 

sticks”, sa Lotta utan att känna efter. ”Jag vill ha min samvetsklänning.” Hon hade 

en ljusblå sammetsklänning som var hennes finaste (Lindgren 1980, s 8). 

Lotta vägrar att ha på sig sin tröja, vill ha ”samvetsklännningen”. Grettve (2008) menar att det 

är Lottas sätt att motsätta sig de vuxnas makt över barnet. Barnet Lotta vill vara självständigt 

och bestämma själv vad hon ska ha på sig. Att tröjan är vit symboliserar oskuldhet eller ren 

enligt Grettve. Tanken med att Lindgren gav Lotta en vit tröja är kanske för att visa på hur 
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liten och oskuldsfull Lotta är även om hon själv anser att hon är en stor flicka. I citatet 

försöker mamma resonera med Lotta och lirka med henne för att få på henne jumpern. Enligt 

Kåreland (2005) talar de vuxna i böcker olika med barnen beroende på ifall de är en pojke 

eller flicka. När de talar med flickor brukar de resonera fram till saker medan det är små korta 

kommandon när de vuxna talar med pojkar. Jag undrar hur scenen hade sett ut ifall Lotta var 

en pojke istället, hur hade mamma då talat med sitt barn? 

Mamma ger upp diskussionen och säger att Lotta får gå runt naken då för sammetsklänningen 

är till för söndagsbruk. Lotta säger att hon hellre gör det än att sätta på sig den kliande 

jumpern. Men sen konstaterar Lotta för Bamsen att hon inte är helt naken för hon har ett par 

underbyxor, en tröja, strumpor och skor på sig men annars är hon så gott som naken. Här får 

läsaren upp ögonen för hur Lotta går klädd.  

 

För på golvet bredvid jumpern låg en sax, som Lotta brukade ha att klippa 

pappersdockor med. Alldeles tyst tog Lotta saxen och klippte ett stort hål i 

jumpern. ”Det är rätt och lagom åt dig”, sa Lotta. ”För du killar och sticks.” 

(Lindgren 1980, s 16). 

Nere i köket säger mamma att Lotta inte får äta frukost förrän hon klätt på sig och då blir 

Lotta rosenrasande och springer upp till barnkammaren. Väl däruppe klipper hon sönder sin 

tröja i rent vredesmod för att hon inte får som hon vill. Sen stoppar hon in sin hand i hålet och 

blir förtvivlad för där ska ingen hand komma ut, tröjan är förstörd. Lotta inser sitt misstag 

men kommer på att hon kan skylla på att en hund bet sönder tröjan och klipper därefter av 

båda ärmarna också. När hon väl håller upp sin skapelse blir hon rädd och ängslig över hur 

söndrig tröjan nu är. Här personifierar Lotta två könsroller; när pojkar gör något felaktigt gör 

de oftast det i protest vilket Lotta också gjorde här, när flickor gör misstag blir de oftast 

ängsliga efteråt och inser sitt snedsteg (Kåreland 2005). Genom att först agera i vredesmod för 

att sen ångra sig visar Lotta drag från både pojkar och flickor. 

Lotta inser att jumperincidenten kommer göra att hon blir fast på barnkammaren, eftersom 

Lotta inte får komma ner förrän hon satt på sig sin jumper. Lotta löser problemet med att 

flytta hemifrån. Hon skriver en lapp så familjen vet att hon flyttat och hänvisar till 

papperskorgen. Där i ligger den trasiga tröjan så de ska förstå varför hon flyttat. Lotta vill att 

hennes mamma ska gråta av saknad. Lotta flyttar till deras granne tant Berg som har en 
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skräpvind som Lotta kan få hyra. Som Edström (1980) skriver är flykt/rymning populärt att 

skriva om och man kan se Lottas flytt som en flykt från situationen som precis skett. 

 

”Titta, gardiner har jag redan”, sa Lotta och klappade gardinen. ”Nu ska jag bara 

möbla.” ”Vill du sköta alltihop själv eller ska jag hjälpa dej”, undrade tant Berg. 

”Du kan få hjälpa till lite grann”, sa Lotta, ”men jag ska bestämma.” ”Sätt i gång 

och bestäm då”, sa tant Berg. ”Vilka möbler vill du ha?”  (Lindgren 1980, s 31). 

Här visar Lotta tydligt vem det är som bestämmer, hon är en tuff liten flicka som vet vad hon 

vill. Lotta och tant Berg städar och röjer på vinden och gör det beboeligt för Lotta. De tar 

fram en säng, en byrå, ett bord och några trasiga stolar och en docksäng som Bamsen kan 

sova i. Lotta konstaterar att det börjar se ut precis som ett ”hushålle” och det är precis vad hon 

alltid velat ha. Hon brukar säga att hon ska ”ha liktornar som tant Berg och ett ’hushålle’ som 

mamma” när hon blir stor (Lindgren 1980, s 35). När målet är att bli hemmafru snarare än att 

skaffa sig arbete får man en tydlig bild över vilka könsroller som råder hemma hos familjen 

Nyman. Lotta säger sen lite senare, efter ha ätit en pannkaka tant Berg bjudit på, att det bara 

är roligt att ha ett hushåll, inte alls jobbigt så som de vuxna säger. Sen dammar hon hela 

rummet och sjunger en visa, leker lite grann och sen hinner hon damma fem gånger till innan 

hon sätter sig ner. Lotta undrar vad man ska göra mer i ett hushåll under dagarna, det kan ju 

rimligtvis inte finnas något mer att göra.  

När Lotta letar efter en dammtrasa i en byrå stöter hon på en söt liten dockservis och blir 

alldeles själaglad så hon studsar på stället: ” ’Om Mia-Maria såg det här, skulle hon bli 

vansinnig’, sa Lotta.” (Lindgren 1980, s 37). Mia-Maria är Lottas storasyster som också gillar 

dockor. Lotta fortsätter att rota i lådorna och finner en gammal fin docka och en massa 

tillhörande dockkläder och konstaterar ännu en gång att Mia-Maria skulle bli så avundsjuk 

ifall hon fick se detta. Det där med att damma glömmer Lotta strax bort då det är viktigare att 

välja ut vilken klänning dockan ska ha på sig. Här har Lindgren valt att låta Lotta leka med en 

typisk tjejleksak (Toijer-Nilsson 1978). När tant Berg talar med Lotta angående dockan och 

kläderna så resonerar de med varandra och det upplever jag är ett språkbruk tant Berg valt att 

använda mot Lotta för att hon är tjej.  Och som sagt tidigare anser Kåreland (2005) att vuxna 

använder olika språkbruk beroende på om det är en flicka eller pojke de talar med. 
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7.9 Mia-Maria och Jonas 

”’Tror du, ja’, sa Jonas. ’Men jag skulle vilja veta, om du tror att det är en isbjörn eller en 

vanlig björn?’ ’Jag tror det är en grisbjörn’, sa Lotta, ’tänk det, du!’” (Lindgren 1980, s 5). 

Storebrodern Jonas upplevs här lite mallig och tror sig veta bäst. Han kan låtsas att grisen är 

en björn för det är ju vad Lotta tror men han ska ändå retas och visa sig kunna mer. 

Visserligen är det något som alla syskon gör så det beteendet är inget konstigt. Lotta ger bra 

svar på tal. När Lotta flyttat kommer Jonas och Mia-Maria på besök. 

” ’Jag har flyttat’, sa Lotta. ’Det vet vi redan’, sa Jonas. ’Det har tant Berg talat om.’ ’Och jag 

ska bo här i hela mitt liv’, sa Lotta. ’Tror du, ja’,sa Jonas.”(Lindgren 1980, s 47). Återigen 

låter Jonas som att han vet allt redan. Att svara ”tror du, ja” upplevs ganska kaxigt och som att 

han vet något som inte Lotta vet. Men när Lotta visar hur hon och tant Berg kommit på hur 

tant Berg ska skicka upp mat genom fönstret i en korg berömmer Jonas Lotta för att ha tänkt 

till. Att Jonas berömmer Lotta visar på storhet och han kan erkänna att Lotta inte bara är 

någon liten tok-fia. Istället för att leka med dockan och servisen sätter sig Jonas ner och läser 

gamla veckotidningar. Varför gör han det? Passar inte dockan att leka med? Är det för att det 

är en ”tjejleksak” eller är det så att han kanske känner sig för stor för att leka med dockor? 

När Mia-Maria kommer upp på vinden är dockservisen det första hon ser och hon utbrister i 

ett ”[n]ämen, å” (s 48) över både dockservisen och dockan. Lotta säger till Mia-Maria att låta 

bli hennes saker men låter sen Mia-Maria leka med dem en stund. Det är samma sak här att 

Mia-Maria dras mot det som är flickigt och sött. Återigen en tydlig könsroll (Toijer-Nilsson 

1978). 

När Lotta, senare på kvällen, kommer tillbaka till barnkammaren i familjen Nymans hus efter 

att pappa hämtat henne på vinden, konstaterar Jonas att han hade haft rätt, ”[…]du skulle inte 

bo kvar där över natten.” (Lindgren 1980, s 62). Det var nog därför Jonas hela tiden sa ”tror 

du, ja” när Lotta sa att hon skulle flytta till vinden, han visste att Lotta inte skulle klara av att 

sova borta. 

 

 

7.10 Mamma och pappa 
 

Varje morgon gick Jonas och Mia-Maria till skolan och pappa till kontoret. Det var 

bara mamma och Lotta, som blev kvar hemma. ”Vilken tur för mig att jag har min 
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lilla Lotta”, brukade mamma säga. ”Annars fick jag gå här ensam om dagarna.” 

(Lindgren 1980, s 6-7). 

Att pappa går till jobbet och mamma är hemma är föga förvånande. Persson (1997) skriver att 

i barnböcker det är vanligt att männen går till jobbet men vad de har för slags jobb är inte så 

väsentligt för läsaren att veta. Vidare hävdar Persson och menar att kvinnorna/husmödrarna 

inte verkar ogilla sitt hushållsarbete och de verkar heller inte intresserade av att söka ett jobb 

eller liknande. Nu är visserligen mamma hemma med Lotta men hon konstaterar samtidigt, 

som man kan se i citatet, att hon hade varit ensam om dagarna ifall Lotta inte hade varit 

hemma. Har mamma tänkt vara hemmafru hela livet, även när alla barnen går i skolan? Att 

familjen Nyman är en borgerlig familj kan man förstå genom att mamman är hemma och 

pappan är iväg och arbetar. Kenschaft (1999) menar att denna typ av fördelning mellan män 

och kvinnor är typisk för en medelklassfamilj i mitten av 1800-talet. Men fortfarande ca 100 

år senare kan man se samma könsfördelning i familjer. Familjen Nyman har valt att låta 

pappan arbeta och mamman sköta hushållet. 

Strax innan mamma kommer och hälsar på frågar Lotta sina syskon ifall mamma gråter över 

att Lotta flyttat. Jonas säger att mamman inte gråter över att Lotta flyttat det. I samma stund 

kommer mamma upp för trappen till vinden och säger att hon visst gråter efter sin lilla flicka. 

Lotta är nöjd över att mamma är ledsen men står på sig och säger att hon har flyttat för gott. 

Mamma visar här känslor och faller in i sin genusroll. När pappa sen också kommer upp säger 

han att han också kommer gråta över att Lotta flyttat. Pappa Nyman visar här ömhet och 

kliver därmed ur könsrollen (Toijer-Nilsson 1978). 

 

”Jonas och Mia-Maria var i trädgården och spelade krocket med pappa” (Lindgren 1980, s 

54). Som jag nämnt ovan har Kåreland och Lindh-Munther (2005) skrivit att pappor gestaltas 

som roliga yrkesmänniskor medan mammor beskrivs som stabila men inåt bundna 

hemmafruar, och de menar samtidigt att Lottas mamma och pappa är precis på detta sätt. 

Lottas mamma är hemmafru och pappa är iväg och arbetar under dagen. När pappa sen 

kommer hem från jobbet spelar han krocket med Mia-Maria och Jonas medan mamman är 

inne. Här syns det tydligt att pappa har fått den roliga rollen och mamma är inne i huset och 

fixar. Varför är inte mamma med ute och spelar? Detta är också något Persson (1997) ställer 

sig förundrad till. Mamman ska vara den fasta punkten i familjen och pappan står för de roliga 

upptågen. Det upplevs som att föräldrarna lever i två skilda världar. Här kunde Lindgren 
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istället ha skrivit att hela familjen är ute och spelar tillsammans. Det är visserligen en liten 

detalj i berättelsen men om man tar med Kåreland och Lindh-Munthers (2005) perspektiv så 

får handlingen en annan betydelse. Skulle man läsa detta för en grupp barn så skulle de 

säkerligen inte reagera på att det är pappa som är med ute och spelar. Men vad visar det på för 

roller ifall barn inte skulle reagera på detta? Betyder det att det brukar se ut så i den 

traditionella familjen (mamma, pappa och barn), att det är pappan som leker och mamman tar 

ansvaret för hushållet? Tidigare har jag nämnt att familjen Nyman är en borgerlig familj och 

Kenschaft (1999) menar att genusmönster och samhällsklasser är tydligt sammankopplade. 

Det var vanligt i de borgerliga familjerna, medelklassen, att pappan var iväg och jobbade om 

dagarna och mamman var hemma. 

Senare på kvällen efter Lotta ätit middag inser hon hur mörkt det blivit och bestämmer sig för 

att lägga sig. Väl i sängen konstaterar hon att mamma och pappa inte kommer säga god natt 

till henne ikväll. Det känns tråkigt och hon börjar sjunga för att bryta tystnaden som finns på 

vinden, men det går inte så bra för henne då gråten stockar sången för henne. Men från 

trappen hörs pappa sjunga fortsättningen på visan och då gråter Lotta högt. Pappa plockar upp 

henne i famnen:  

 ”Vet du vad, Lotta”, sa pappa. ”Mamma är så lessen därhemma, nog kunde du 

väl flytta hem till jul i alla fall?” ”Jag vill flytta hem nu”, skrek Lotta (Lindgren 

1980, s 59).  

Pappa bär hem Lotta till deras hus och inne i vardagsrummet sitter mamma och tar emot Lotta 

i sin famn. Lotta säger att hon ska bo hos sin mamma hela livet och mamma tycker att det 

låter alldeles förträffligt. Efter en stund berättar Lotta att hon har en ny vit jumper för den 

gamla är sönderklippt. Men hon kan inte be om förlåtelse trots att hon vill. Mamma föreslår 

då att hon ber om förlåtelse först och sen kan Lotta be om förlåtelse. 

Pappan är ganska emanciperad och tar rollen som både den starka och den ömma människan. 

Han går och hämtar Lotta på tant Bergs skräpvind och säger visserligen att mamma är ledsen 

över Lottas frånvaro men på insidan är nog han lika ledsen. Han behöver nog för Lottas skull 

visa sig som den starka pappan som kommer och hjälper henne. Mamma däremot sitter 

hemma och väntar in pappa och Lotta. Ska man tolka det som att hon är passiv?  
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8. Diskussion 
Att Madicken skildras som en pojkflicka gör att hon är tacksam att diskutera i klassrummet. 

Hon är visserligen en flicka till utseendet men det stoppar inte henne från att leka sjörövare 

med Lisabet. Detta tycker jag visar att hon är en stark självständig flicka. Sen visar pappan 

stor styrka/bra egenskaper genom att inte döma eller rätta in flickorna i någon könsroll. Även 

om det är hans småflickor skrattar han åt Madickens hyss. Han förmanar inte eller säger att en 

fin flicka ska bete sig på ett visst sätt. Däremot är mamman mer i en stereotyp könsroll. Hon 

vill ha små söta flickor och inte en ”vildbase” till dotter. Man kan fråga eleverna hur de anser 

att en flicka respektive en pojke ska vara. Finns det några särskilda sätt flickor och pojkar kan 

vara på? Är något mer rätt än fel? Genom att diskutera könsroller får eleverna 

förhoppningsvis större förståelse och en ökad medvetenhet om könsroller och vilka 

konsekvenser olika handlingar kan få. Om man ser till Abbe så visar han att både män och 

kvinnor kan stå i köket. Det är inte bara kvinnor som står i köket. Nu för tiden är de 

könsrollerna nog så gott som utsuddade. Det är nog mer en regel än ett undantag att männen 

står i köket men hur det ser ut från familj till familj är olika. I vissa familjer lagar säkert 

mamman mer mat och i andra familjer lagar pappan mer mat. Att låta eleverna berätta om hur 

det ser ut hemma hos dem gör att man får ett större perspektiv och inser att det ser olika ut hos 

alla familjer. Fördelen med att diskutera detta är att man kan tala om hur det var förr. Om man 

ser på Madickens familj så följer den tydligt normerna för sin tid. Alva står i köket och tar 

hand om huset och familjen, och ibland hjälper mamman till när hon orkar. Pappan är iväg 

och arbetar. Däremot går familjen Nilsson emot de gamla normerna. Abbe är den som tar 

hand om hus och hem med ett visst stöd från sin mamma. Att Abbe bakar kanske inte är så 

konstigt då det inte var ovanligt med manliga bagare men att Abbe skurar golvet innebär att 

han gör en ”kvinnlig” syssla. 

Linus-Ida säger i boken att Madicken borde ha varit en pojke. Jag ställer mig lite förundrad 

och kritisk mot att Linus-Ida resonerar på detta sätt. Varför ska Madicken egentligen har blivit 

en pojke? Är det för att Madicken inte är lika söt som Lisabet är som Linus-Ida tycker som 

hon gör? Måste en flicka alltid vara söt och snäll?  Är det för att Madicken hittar på 

tokigheter? En flicka kan lika mycket som en pojke vara busig och hitta på saker. Boken 

utspelar sig visserligen under tidigt 1900-tal och normen var då att flickor skulle vara söta och 

hjälpsamma och inte hitta på tokigheter. Det kanske är därför Linus-Ida tycker att Madicken 

skulle varit en pojke för att hon inte beter sig som en flicka ska göra. Jag tycker det är bra att 

Lindgren presenterat Madicken som en normbrytare. Madicken bryter mot normen om hur en 
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flicka ska vara. En flicka kan också hitta på en massa bus så länge hon vet vad som är rätt och 

fel. Angående Madickens utseende säger hon själv att hon är nöjd över hur hon ser ut för hon 

ser ut som sin pappa. Här kan återigen diskutera kring könsmönster och vad som är manligt 

och kvinnligt. Hur resonerade de förr och varför resonerade de som de gjorde. 

För att fortsätta på spåret kring könsmönster och hur Lindgren beskriver sina karaktärer så har 

Lisabet fått bli den söta rara lilla flickan och Madicken har fått bli något av en motpol. 

Madicken beskrivs inte på samma söta sätt som Lisabet även om Madicken också får 

fördelaktiga drag. Jag tror att Lindgren ville skapa en pojkflicka av Madicken och sen låta 

Lisabet vara just en motpol. Men ändå, trots Lisbets kvinnliga attribut spetsar Lindgren till det 

och låter Lisabet få vassa tänder som hon använder till att bita i Madickens kind med.   

Sen har vi det stereotypa paret Nilsson. Farbror Nilsson är en suput som bara ligger på soffan 

och latar sig. Madicken säger i boken att han är borta om dagarna men ingen vet vad han gör. 

Tant Nilsson är passiv och försvarar sin man när någon talar illa om honom. Det är klassiskt 

beteende att kvinnan försvarar sin man trots hans brister. Även om man kan tycka att det är 

tråkigt att Lindgren har gestaltat så stereotypiska könsroller så är det bra ur ett didaktiskt 

perspektiv. Att diskutera farbror Nilssons ovana att dricka och tant Nilssons sätt att försvara 

honom är bra för barnen att få vetskap om. Böcker ska inte bara skildra en idyll utan det är bra 

för barn att få lära sig att alla inte har det så bra här i världen och tyvärr finns missbruk och 

liknande i mångas närhet. Att låta barnen diskutera detta gör att barnen får upp ögonen för 

något mer än sin egen värld och barn som lever i en missbruksfamilj kan få känna 

samhörighet. Sen förespråkar jag inte att man ska tala om något barns föräldrars missbruk 

öppet i klassen men de barn som kanske kommer från sådana familjer vågar förhoppningsvis 

tala med en pedagog om problemen som finns hemma.  

 

Lotta framställs som en tuff liten tjej. Hon ska klå upp sina syskon för att de ”slagit” Bamsen. 

Men man ska inte klandra Lotta för att vilja bli hemmafru, det är absolut inget fel i det och när 

man inte vet något annat så är det självklart att man vill ha det på samma sätt som ens familj. 

När Lotta börjar skolan kanske hon ändrar sina drömmar och vill bli något annat än hemmafru 

men det är svårt att avgöra utifrån en femårings åsikter. Mamman och pappan faller in i 

stereotypiska könsroller i vissa avseenden. Mamman är hemmafru och känslosam, medan 

pappan är den roliga arbetande fadern. Men som jag skrivit i analysen så kliver pappan ur sin 



Jennifer Svanström  Örebro universitet 

29 
 

roll emellanåt och berättar för Lotta att han och mamma är ledsna över att Lotta har flyttat. 

Att pappan visar känslor gör att han kliver ur sin könsroll. 

Kåreland (2005) skriver att pojkböcker handlar om äventyr och spänning medan flickböcker 

ofta handlar om att de ska ta hand om hemmet eller liknande. Man skulle kunna se det som att 

Lottas flytt är något av ett äventyr som förhoppningsvis lockar både pojkar som flickor som 

läsare.  

Att finna mer diskussionsmaterial om Lotta finner jag vara en svår uppgift då den endast 

består av en enda episod. I min analys har jag sammanvävt forskning med mina egna åsikter. 

Att då diskutera mer eller hitta andra ingångsvinklar finner jag svårt. Förhoppningsvis ser 

läsaren av denna uppsats vad mina åsikter och funderingar är i själva analysen. 

8.1 Idyllen i Madicken och Lotta på Bråkmakargatan 
Under denna rubrik kommer jag att analysera och diskutera idyllen som Lindgren framställer i 

Madicken och Lotta på Bråkmakargatan.  

I Madicken återskapar Lindgren en värld full av traditioner och roliga påhitt. Läsaren får följa 

Madicken när hon börjar skolan och allt är frid och fröjd, och det går bra i skolan för henne. 

Men efter ett tag börjar det hända saker på grund av ”Rickard” (som är Madickens påhittade 

syndabock) och den rosaskimrande skolgången är inte fullt lika skimrande längre. Till slut 

ordnar det upp sig och Madicken lugnar ner sig i skolan. Här beskrivs Rickard som en 

vildbase för det är enklare att skylla på en pojke, tror jag, än att som flicka få skulden för att 

vara en olydig flicka. Flickor skulle vara mer passiva och pojkar vara aktiva (Persson 1997). 

Det är enklare för Madicken att skylla på en pojke just för att pojkar kommer lättare undan 

med olika uppsåt eftersom det mer ligger i deras ”natur” att göra tokigheter. 

 

När det ska firas jul på Junibacken beskriver Lindgren i detalj hur underbar julen är utifrån ett 

barns perspektiv. Alva och mamman fejar och donar för att förbereda huset på Junibacken för 

julens ankomst. Alva skurar hela huset, mamma gör korv och saltad skinka, Madicken och 

Lisabet får hjälpa till att baka pepparkakor, knäck och marsipangrisar. Föga förvånande är det 

just kvinnorna som ordnar och bakar inför julen. Som nämnts tidigare i uppsatsen tillskrivs 

kvinnor alla hushållssysslor och männen arbetar ute i den offentliga världen. 

Ju närmare de kommer jul desto mer konstaterar Madicken att det doftar jul. Barnen skriver 

önskelistor till tomten och njuter av brasan som måste tändas varje dag för att värma huset. 

Dagen innan julafton kan man nästan ta på förväntningarna som ligger i luften. Madicken till 
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och med ryser av välbehag för allt är så härligt tycker hon. Pappa sätter upp julkärvar åt 

fåglarna och de vuxna ska även klä granen efter att flickorna gått och lagt sig. Man kan tydligt 

se denna underbara julbild framför sig när man läser om julstöket. Det är en underbar idyll 

samtidigt som Lindgren inte nöjer sig med det. Lindgren väljer att visa upp julstöket som sker 

hemma hos familjen Nilsson också. När Madicken kommer dit håller Abbe på att skura 

köksgolvet, han skyller på att han bara ska torka upp något han spillt men Madicken ser att 

han har skurat halva golvet. Madicken frågar varför de inte har gjort julfint hos sig och var 

deras gran är. Abbe visar en pappersbonad med tomtar som sitter uppspikad på väggen och 

menar visst att de har gjort i ordning för julen och förhoppningsvis kommer farbror Nilsson 

hem med en gran under kvällen. I denna scen så verkar det som att Abbe skäms över att bli 

påkommen att skura golvet. Varför gör han det? Är det för att han tror att Madicken ska bli 

förundrad över att han utför en ”kvinnlig” syssla? Jag tycker inte det verkar som att Madicken 

reagerar något nämnvärt på att Abbe skurar golvet eftersom hon uppenbarligen ser han har 

skurat halva golvet redan. Jag tycker det är skönt att se att Madicken inte verkar lägga någon 

vikt vid olika könsroller.  

Abbe verkar inte vara lika frälst över julen som Madicken är och det är inte så konstigt. Som 

det verkar på Abbe kommer han nog inte ens få någon julklapp av sina föräldrar för troligen 

har de glömt av att köpa en. Här lyckas Lindgren få in mörka stråk i den idyll hon tidigare 

målat upp. Andersson (2008) menar att Lindgren brukar skriva idylliskt men samtidigt visar 

på klasskillnaderna och orättvisorna som finns i världen genom att berätta om bland annat 

familjen Nilsson. Det är en stor kontrast mellan Junibackens julfirande och familjen Nilssons. 

Vi får även följa med när Madicken och Lisabet går till Linus-Ida med en matkorg, och 

granne med Linus-Ida bor Mia och Mattis som Junibackens flickor bråkat med en gång 

tidigare. De står ute och skottar snö och när Madicken och Lisabet går förbi ropar Mattis att 

de fått byxor från fattigvården. Återigen låter Lindgren påminna läsaren om att det finns flera 

nyanser av verkligheten. Att Nilssons har det sämre kan bero på att under kriget ransonerades 

maten och eftersom de inte har så mycket pengar får de inte heller det så bra under julen. 

Madickens familj har mer pengar och det gör att de kan köpa desto mer.  

I och med att Lotta på Bråkmakargatan endast består av en episod är det svårare att tydligt se 

idyllen som Lindgren brukar måla upp. Läsaren får inte följa med under ett års tid som man 

gör i Madicken utan Lotta på Bråkmakargatan utspelar sig under en enda dag.  

Det jag kan se som idyll är när Lotta står uppe på vinden och tittar ut genom fönstret och över 

till familjen Nymans trädgård. Pappan är ute och spelar krocket med Jonas och Mia-Maria (s 
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54). Lotta suckar och konstaterar att det är roligt att spela krocket under träden och från 

skräpvinden ser de blommande träden ut som blombuketter. Läsaren får en fin sommarkväll 

uppmålad för sig. Om man ser boken till sin helhet så kan man tolka boken som en idyll. Det 

största problemet Lotta har är att hennes tröja killas och att hon inte får ha på sig sin 

sammetsklänning istället. I ett barns ögon är detta problemet jättestort och hela världen för 

henne och det krävs att Lotta flyttar hemifrån för att markera mot orättvisan. Men om man ser 

till den stora bilden är en kliande tröja egentligen ett litet problem. Att Lotta har en familj som 

älskar henne och låter henne ”flytta” hemifrån visar hur bra hon har det. Det är inte alla barns 

verklighet att ha en familj som älskar dem. Lindgren beskriver en kärnfamilj som har det 

ganska bra.  

 

9. Slutsats 
Min slutsats av denna uppsats är att Astrid Lindgren är en normbrytare. Hon beskriver 

könsroller, men jag anser inte att hon fastnar i dem. Ibland vill jag tro att hon skrev Madicken 

och Lotta på Bråkamakargatan för att provocera och ställa sig emot de normer som var 

rådande när dessa böcker publicerades. Detta gäller nog framförallt Madicken. Lindgren ville 

visa att det finns mer än söta flickor och starka pojkar. Man behöver inte stöpa flickor och 

pojkar i olika former och ge dem olika beteenden. Flickor kan vara söta men samtidigt klättra 

i träd och hitta på annat bus, så som Madicken, Lisabet, Mia och Mattis. Pojkar kan göra 

hushållssysslor utan att vara feminina, vilket jag tycker Abbe visar prov på.  

Nu ska man samtidigt ta i beaktning att Madicken utspelar sig i början av förra seklet och 

därmed fanns det andra könsroller än de som råder nu. Men jag gillar att Astrid Lindgren har 

valt att frångå de könsmönster som fanns och skapa en mellanväg med den påhittiga 

Madicken.  

I Lotta på Bråkmakargatan märker man att Lotta har föräldrar som är mer upplysta och har en 

friare barnuppfostran. De låter Lotta flytta hemifrån trots att hon bara är fem år. Nu vet de 

visserligen att Lotta inte kommer sova över där men de låter henne ändå hållas så hon tror att 

föräldrarna har gått med på att låta henne flytta. Även om Lotta är en självständig liten flicka 

så håller hon ändå fast vid vissa könsroller, så som att hon ska ha ett eget hushåll att råda över 

som hennes mamma gör. Men det har nog inte bara att göra med könsmönster utan med att 

Lotta vet inget annat och tycker därmed som hennes föräldrar tycker. Man blir oftast mer 

påverkad av sin uppfostran och sin omgivning än vad man ibland tror. 
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Med hjälp av Madicken och Lotta på Bråkmakargatan kan pedagoger diskutera gamla och 

nya könsroller. Jag tror det är svårt att helt komma ifrån könsmönster och vissa roller män och 

kvinnor faller in i och det finns inget heller som säger att det är fel så länge det känns rätt för 

personen i fråga. Om jag som kvinna vill baka bullar och sköta hemmet så bör jag få göra det 

utan att det blir rabalder, på samma sätt ska män få arbeta för att försörja familjen utan att bli 

påhoppade. Vilken roll man väljer att ta i sin familj är helt upp till var och en. Och detta är 

något som är viktigt att diskutera i klassrummet. Det finns inga leksaker som är mer tjejiga 

eller killiga, alla har olika intressen och ska få leka med det som känns bäst för dem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jennifer Svanström  Örebro universitet 

33 
 

10. Litteraturlista 
Andersson, M. & Druker, E. (Red.). (2008). Barnlitteraturanalyser. Lund: Studentlitteratur. 

Astrid Lindgren sällskapet. (2008). Astrid Lindgrens översättningsspråk. Vimmerby: Astrid 

Lindgren sällskapet. Hämtad 30 april, 2015 från 

http://www.astridlindgrensallskapet.se/om-astrid-lindgren/oversattningar/ 

Edström, V. (1980). Barnbokens form. Stockholm: Norstedts förlag. 

Edström, V. (1992). Astrid Lindgren: Vildtoring och lägereld. Stockholm: Rabén & Sjögren. 

Grettve, A. (2008). Barnet i klädkammaren: Kläder, klass och genus i två barnberättelser. I M. 

Andersson & E. Druker (Red.), Barnlitteraturanalyser. Lund: Studentlitteratur. 

Kåreland, L. (Red.). (2005). Modig och stark – eller ligga lågt: Skönlitteratur och genus i 

skola och förskola. Stockholm: Natur & Kultur. 

Kåreland, L. & Lindh-Munther, A. (2005). (S)könlitteraturen i förskolan. I L. Kåreland 

(Red.), Modig och stark – eller ligga lågt: Skönlitteratur och genus i skola och förskola (ss. 

113-152). Stockholm: Natur & Kultur.  

Lindgren, A. (1980). Lotta på Bråkmakargatan (8. uppl.). Stockholm: Rabén & Sjögren. 

Lindgren, A. (1991). Madicken (6. uppl.). Stockholm: Rabén & Sjögren. 

Persson, T. (1997). Mamm- och pappläsning. I H. Ehriander & B. Hedén (Red.). Bild och text 

i Astrid Lindgrens värld (ss. 141-172). Lund: Litteraturvetenskapliga institutionen, Univ.. 

Rabén & Sjögren (u.å). Astrid Lindgren. Stockholm: Rabén & Sjögren. Hämtad 30 april, 2015 

från http://www.rabensjogren.se/Alfabetiskt/L/Astrid-Lindgren/  

Rydström, J. & Tjeder, D. (2009). Kvinnor, män och alla andra: En svensk genushistoria. 

Lund: Studentlitteratur. 

Skolverket. (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. 

Stockholm: Skolverket. 

Toijer-Nilsson, Y. (1978). Berättelser för fria barn: Könsroller i barnboken. Göteborg: 

Stegelands. 

www.astridlindgren.se (u.å). Människan. Lidingö: Saltkråkan. Hämtad 30 april 2015 från 

http://www.astridlindgren.se/manniskan/kort-biografi  

http://www.astridlindgrensallskapet.se/om-astrid-lindgren/oversattningar/
http://www.rabensjogren.se/Alfabetiskt/L/Astrid-Lindgren/
http://www.astridlindgren.se/manniskan/kort-biografi

