
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 2019  

 

 

 

 

 

 

Astrids mammor 

En komparativ analys av tre mammor ur tre olika verk av Astrid Lindgren 

Elin Svensson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handledare: Stina Otterberg  



Sammanfattning  

Elin Svensson: Astrids mammor: En komparativ analys av tre mammor ur tre olika verk av 

Astrid Lindgren (2019). Självständigt arbete, Svenska, inriktning f-3, avancerad nivå, 15 

högskolepoäng. Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.  

 

Uppsatsen jämför tre klassiska verk av Astrid Lindgren. Emil i Lönneberga (1963) handlar 

om en busig liten pojke, som bor på en bondgård, och hans till antalet många hyss. Madicken 

(1960) handlar om en flicka, boendes i ett överklasshem med tjänstefolk, som också är flitig 

på att hitta på olika hyss. Ronja rövardotter (1981) handlar om en rövarflickas äventyr i 

skogen. Syftet med uppsatsen är att göra en komparativ analys av de tre mammorna Alma, 

Kajsa och Lovis, och det genomförs genom att söka efter likheter och skillnader mellan de tre 

mammorna. Metoden som används är komparativ, vilket betyder att analysen är jämförande. 

Det som jämförs är mammornas egenskaper, handlingar och hur de beskrivs i berättelserna. 

Analysen kommer fram till att det finns klara likheter mellan mammorna i böckerna, men 

också att det finns skillnader i hur de porträtteras i de tre olika verken.  

 

Nyckelord: Astrid Lindgren, Emil i Lönneberga, Madicken, Ronja rövardotter, mammor, 

komparation, karaktärer.  
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1. Inledning  

De flesta barn, främst svenska men säkerligen barn över hela vårt jordklot, är med största 

sannolikhet bekanta med begreppen snickerboa, kringlor samt rumpnissar. Skulle du nu känna 

dig osäker kan jag förklara att dessa företeelser är typiska för författaren Astrid Lindgren och 

hennes tre verk: Emil i Lönneberga (1963), Madicken (1960) och Ronja rövardotter (1981). 

Skönlitteratur är på många sätt en naturlig del av elevers vardag, både i skolan och hemma. 

Skolverket skriver i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, 

reviderad 2018 i kursplanen för svenska att elever ska få möjlighet att möta samt skriva olika 

typer av texter. Skolverket poängterar att inledning, händelseförlopp och avslutning utgör 

viktiga delar i alla typer av texter. Litterära personbeskrivningar framhålls också som 

grundläggande i det centrala innehållet för de tidiga årskurserna i grundskolan (Skolverket 

2018, s. 258f).  

 

Skolverket skriver dessutom att elever ska få möjlighet att möta barnböcker av olika 

barnboksförfattare (Skolverket 2018, s. 258f). Astrid Lindgren är en av Sveriges och världens 

genom tiderna mest populära barnboksförfattare. På hemsidan Astrid Lindgren AB står det att 

Astrid Lindgren har skrivit 34 kapitelböcker och 41 bilderböcker som översatts till över 

hundra språk, samt sålts i 165 miljoner exemplar världen över (Astrid Lindgren AB, 2019a). 

Detta innebär att elever i dagens skola med största sannolikhet kommer att möta Astrid 

Lindgren och hennes verk, såväl böcker som filmatiseringar. Skolverket skriver inte endast 

om ren kunskapsinlärning, de menar också att det är alla lärares, samt övrig personals, ansvar 

att undervisa samt förhålla sig till värdegrunden (Skolverket 2018, s. 5). Den undervisningen 

ska ske integrerat med övrig undervisning i skolans ämnen, där mina tre valda verk skulle 

kunna användas.  

 

Astrid Lindgrens kända verk, men framförallt hennes kända och karismatiska karaktärer är 

lätta att känna igen sig i. De flesta av hennes verk kretsar kring barn och deras bestyr i 

världen. Litteraturforskaren, Ingrid Nettervik skriver i boken I barnbokens värld att det i 

barnlitteratur med barn som huvudkaraktärer är svårt att bortse från vuxnas ansvar om barnen 

och deras handlingar (Nettervik 2002, s. 11). Jag ska därför i denna uppsats analysera litterära 

karaktärer från Astrid Lindgren, och då vuxna sådana. Detta ämne går på flera sätt att koppla 

till kursplanen i ämnet svenska för de yngre årskurserna, dels de litterära 

karaktärsbeskrivningarna men också genom att Astrid Lindgren är en given del av Sveriges 
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barnlitterära kanon. Det kommer dessutom i slutet av detta arbete föras en diskussion om de 

tre valda verken och på vilket sätt de kan användas i undervisning i skolans yngre årskurser.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar  

Mitt syfte är att göra en komparativ analys av tre mammor i tre klassiska verk av Astrid 

Lindgren. De tre verk jag valt är: Emil i Lönneberga (1963), Madicken (1960) samt Ronja 

rövardotter (1981). I analysen fokuseras Alma, Kajsa och Lovis, alltså huvudkaraktärernas 

mammor. Frågeställningarna som vägleder analysen är följande:  

 

- Vilka karaktärsdrag har mammorna i respektive bok?  

- Hur påverkar mammorna berättelsens handling?  

- Hur beskrivs mammorna i berättelsen?  

 

Dessa frågeställningar kommer besvaras var för sig med en avslutande diskussion kring varje 

fråga, samt vilka likheter och skillnader mellan mammorna som blir tydliga. Att söka efter 

likheter och skillnader kan därav ses som en del av mina frågeställningar, även om det inte 

tydligt är utskrivet.  

 

1.2 Disposition  

Uppsatsen kommer att innehålla följande delar: här närmast ges en bakgrund som innehåller 

en kort presentation av författaren samt korta resuméer av de tre valda verken, Emil i 

Lönneberga (1963), Madicken (1960) samt Ronja rövardotter (1981). Därefter kommer 

avsnittet ”Teori och metod”, där informationssökning samt val av primärmaterial motiveras. 

Sist i kapitlet presenterar jag de teoretiska utgångspunkterna samt den komparativa metoden. 

Sedan följer avsnittet ”Tidigare forskning” som syftar till att redovisa tidigare studier som kan 

relateras till denna uppsats. Kapitlet därefter är själva analysen där jag besvarar 

frågeställningarna med hjälp av de teoretiska utgångspunkterna samt utdrag från de tre valda 

verken. Jag diskuterar sedan resultatet av analysen i kapitlet ”Diskussion”. Det förs dessutom 

en dialog om de tre valda verken kan relateras till undervisning i de yngre åldrarna i 

grundskolan. Sist i denna uppsats lyfts förslag på vidare forskning.  
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2. Bakgrund  

2.1 Astrid Lindgren  

I Nationalencyklopedin står det att Astrid Lindgren föddes den 14 november 1907 på gården 

Näs i Vimmerby. Astrid flyttade som ung kvinna upp till Stockholm och utbildade sig till 

kontorist. Hon debuterade 1944 med boken Britt-Mari lättar sitt hjärta och åren därpå utgavs 

Pippi Långstrump (1945), Mästerdetektiven Blomkvist (1946) och Alla vi barn i Bullerbyn 

(1946). Detta är endast ett urval av alla de folkkära klassiker som Astrid har författat. Astrid 

Lindgren dog i januari 2002, 95 år gammal. År 2005 blev Astrid Lindgrens arkiv i Kungliga 

biblioteket en del av UNESCO:s lista över världsminnen (Nationalencyklopedin, Astrid 

Lindgren). Författaren Kjell Bohman skriver i sin bok Den okända Astrid Lindgren att Astrid 

inte endast arbetade som författare, hon arbetade också åren 1946–1970 som bokförläggare 

och chef på bokförlaget Rabén & Sjögren och påverkade både utgivningen i stort samt de 

författare som förlaget publicerade (Bohman 2018, s. 7).  

 

2.2 Tre verk av Astrid Lindgren – tre innehållsreferat 

2.2.1 Emil i Lönneberga  

Emil i Lönneberga utgavs första gången 1963. Berättelsen handlar om pojken Emil som är 

fem år gammal och bor med sin familj i byn Lönneberga i Småland. Familjen består av 

mamma Alma, pappa Anton, och lillasyster Ida. Med familjen bor dessutom drängen Alfred 

och pigan Lina, samt en rad olika bondgårdsdjur. Emil är en pojke som allt som oftast lyckas 

utföra olika hyss, till sina föräldrars förtvivlan. Denna bok handlar främst om tre stycken 

dagar då Emil lyckats ställa till med problem. Det handlar om dagen då Emil fastnar i 

soppskålen, dagen då han hissar upp lillasyster Ida i flaggstången samt dagen då Emil lever 

loppan på Hultsfreds slätt.  

 

2.2.2 Madicken  

Madicken utgavs första gången 1960. Berättelsen handlar om den sjuåriga flickan Madicken 

som bor med sin familj i det stora röda huset nere vid ån, vid namn Junibacken. Madicken 

heter egentligen Margareta, men kallas endast det vid de tillfällen som hon behöver förmanas, 

vilket kan bli mer ofta än sällan. I Junibacken bor också mamma Kajsa, pappa Jonas, 

lillasyster Elisabet, även kallad Lisabet, samt jungfrun Alva. Boken utspelar sig under första 

världskriget och brukar anses vara en av de mer politiska böckerna av Astrid Lindgren (Astrid 
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Lindgren AB, 2019b). Boken handlar bland annat om dagen då Madicken och Lisabet leker 

Moses i vassen, dagen då Lisabet pillar in en ärta i näsan samt familjens julfirande på 

Junibacken.  

 

2.2.3 Ronja rövardotter  

Ronja rövardotter utgavs första gången 1981. Boken handlar om flickan Ronja som föds en 

orolig natt med åskväder i Mattisborgen. I Mattisborgen bor, förutom Ronja, mamma Lovis, 

pappa Mattis och ett helt gäng med rövare. Natten då Ronja föddes slog en blixt ned i 

Mattisborgen så kraftigt att den delades mitt itu. I den andra delen av borgen flyttar ett annat 

rövargäng in, med rövarhövdingen Borka som ledare. Borka har en son tillsammans med 

Undis, vid namn Birk. Ronja och Birk utvecklar en vänskap som retar upp deras föräldrar på 

flera olika vis. Runt om Mattisborgen ligger Mattisskogen belägen, och i den tillbringar Ronja 

mycket av sin tid, och det är där som vi får följa henne i många av hennes äventyr.  
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3. Teori och metod  

I detta avsnitt har jag för avsikt att presentera och motivera informationssökning och mitt val 

av primärmaterial. Teoretiska begrepp och utgångspunkter viktiga för analysen kommer också 

presenteras och definieras. Det finns gott om narratologisk forskning, men Maria Nikolajeva 

kan ses som en av de mest tongivande forskarna inom området, och därför används mycket av 

hennes forskning och analysverktyg som underlag i denna undersökning. Till sist ska den 

komparativa metoden presenteras och förklaras.  

 

3.1 Informationssökning  

Informationssökningen skedde kontinuerligt under arbetets gång och de databaser som 

använts är föjande: LIBRIS, ERIC, ELSA, DiVA, MLA och SwePub. Sökord som använts är 

”barnlitteratur”, ”children’s literature”, ”karaktärer”, ”character”, ”Astrid Lindgren”, 

”mammor”, ”motherhood”, ”föräldrar”, och ”parents”. Kombinationen av dessa olika sökord 

visade sig ge relativt smala resultat och således har jag aktivt sökt igenom olika verk och 

deras litteraturförteckningar för att ta mig vidare i min sökning efter för analysen relevant 

litteratur. Dessa olika verk var både studentuppsatser, avhandlingar samt andra studier.  

 

3.2 Val av primärmaterial 

I denna analys är syftet att analysera litterära karaktärer. Barnlitteraturforskaren Maria 

Nikolajeva skriver i boken Barnbokens byggklossar att kognitiv litteraturteori visar att läsare 

engagerar sig starkt för de litterära karaktärerna de möter i böcker (Nikolajeva 2017, s. 211f). 

För att avgränsa analysen valde jag att fokusera på Astrid Lindgren och hennes karaktärer. Att 

valet föll på just Astrid Lindgren som författare beror på att jag anser att det finns en stor 

rikedom i hur hon gestaltar sina olika karaktärer i hennes olika verk, de är säregna och skiljer 

sig från varandra, samtidigt som de också har många saker gemensamt. Det finns mycket 

skrivet om Astrid Lindgren och hennes olika figurer, framförallt om barnen i hennes olika 

verk. Det var däremot svårare att hitta arbeten som behandlade mammorna i hennes verk, och 

det är anledningen till att mammorna kommer fokuseras i detta arbete.  

 

3.3 Teori 

Analyser av litterära karaktärer har inte varit i fokus i den barnlitterära forskningen, och 

Nikolajeva menar att karaktärerna främst har diskuterats i termer av vad de är i ett verk och 

inte hur de kan produceras som en given del av ett verk. Författaren menar vidare att intresset 
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för karaktärer och hur de påverkar en berättelse på senare tid har ökat (Nikolajeva 2017, s. 

145f). I detta avsnitt kommer begrepp och teorier relevanta för analysen att presenteras, de 

används således som analysverktyg i avsnittet ”Analys”. Hur det görs preciseras mer noggrant 

vid varje verktyg.  

 

3.3.1 Maria Nikolajevas redskap för karaktärsanalyser  

Nikolajeva skriver att litterära karaktärer i barnböcker inte nämnvärt skiljer sig från litterära 

karaktärer i vuxenlitteratur, och därför kan liknande analysverktyg användas. Författaren 

menar att det skett en förändring i hur karaktärer i barnlitteratur gestaltas. Förr framställdes de 

uttryckligen i termer av goda och onda eller snälla och elaka (Nikolajeva 2017, s. 163ff). Ett 

exempel på det är Nils Holgersson i Selma Lagerlöfs (1906) bok Nils Holgerssons underbara 

resa genom Sverige, där karaktären Nils direkt i inledningen ges egenskaperna elak och dum. 

I nyare litteratur får läsaren i högre grad själv skapa sig uppfattningen genom karaktärens 

handlingar. Karaktärerna kan alltså beskrivas antingen på ett implicit eller explicit sätt. 

Författaren menar vidare att karaktärer kan presenteras för läsare på olika sätt. Det kan ske 

genom beteenden, deras uttalanden och tankar, utseende, kommentarer från andra i berättelsen 

samt berättarens kommentarer (Nikolajeva 2017, s. 163ff). För att kunna analysera karaktärer 

lanserar Nikolajeva ett antal begrepp: ”dynamiska karaktärer”, ”statiska karaktärer”, ”runda 

karaktärer”, ”platta karaktärer”, ”berättarens närvaro” samt ”klassificering av karaktärer” och 

här nedan preciserar jag dessa begrepp. 

 

3.3.1.1 Dynamiska och statiska karaktärer 

Karaktärer kan vara dynamiska eller statiska. Nikolajeva skriver att dynamiska karaktärer 

kännetecknas av att de genomgår en förändring under berättelsens gång. Denna utveckling 

kan ske på två olika sätt, antingen en etisk förändring eller genom en kronologisk. Den etiska 

förändringen kännetecknas av att karaktären genomgår en drastisk omvandling genom 

moraliska eller etiska val, denna typ av utveckling sker ofta under ett kort tidsintervall. Den 

andra typen, kronologisk förändring, handlar istället om att karaktärerna genomgår en mer 

naturlig personlighetsförändring. Den utvecklingen sker naturligt i och med att karaktären 

växer och blir äldre. Denna typ är således beroende av historiens längd. Statiska karaktärer 

kan ses som en motsättning till de dynamiska och genomgår inte en omvandling på samma 

sätt. Nikolajeva menar att statiska karaktärer är vanligare i äldre litteratur och att modern 

barnlitteratur syftar till att visa en psykologisk förändring, vilket ju skapar en möjlighet till en 
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dynamisk karaktär. Hon menar avslutningsvis att båda karaktärsdragen förekommer i alla 

olika typer av litteratur (Nikolajeva 2017, s. 166ff). I kapitlet ”Analys” kommer exempel från 

böckerna att presenteras som visar huruvida de olika mammorna kan ses som statiska eller 

dynamiska, alltså om mammorna genomgår någon personlighetsförändring eller inte genom 

böckernas händelseförlopp.  

 

3.3.1.2. Runda och platta karaktärer  

Ett annat sätt att beskriva karaktärer är genom att använda begreppen ”platt” och ”rund”. 

Nikolajeva skriver att en platt karaktär, även kallad endimensionell, endast har en egenskap 

och att deras handlingar ofta är lätta att förutse. De kan också sakna egenskaper, alltså vara 

helt tomma. Runda karaktärer, även kallade flerdimensionella, har flera olika egenskaper och 

egenskaperna kan vara både positiva och negativa. Författaren menar att de runda 

karaktärerna är fullt utvecklade som människor och att läsaren får lära känna dem successivt 

under berättelsens gång, men läsaren kan ändå inte veta exakt vilka handlingar karaktären 

väljer att göra i olika situationer. Författaren menar att huvudpersoner och bipersoner kan vara 

både platta och runda. Nikolajeva menar att dessa fyra karaktärsbegrepp, statiska, dynamiska, 

platta och runda, kan kombineras på olika vis beroende på karaktär. En rund karaktär med 

flera egenskaper kan ju vara statisk om en personförändring uteblir i berättelsen. Författaren 

poängterar också att de ovannämnda fyra begreppen inte innebär någon värdering, en platt 

karaktär är således inte konstnärligt sämre än en rund, det är helt enkelt olika litterära grepp 

som en författare använder sig av. Avslutningsvis menar Nikolajeva att dessa fyra begrepp är 

som extremvärden mot varandra, och karaktärer är väldigt sällan antingen platta eller runda, 

statiska eller dynamiska utan istället en blandning av dessa extremvärden (Nikolajeva 2017, s. 

167f).  

 

3.3.1.3 Berättarens närvaro i texten  

Nikolajeva menar att karaktärer kan beskrivas med berättarens kommentarer och därför ska 

den aspekten fördjupas i texten som följer (Nikolajeva, 2017, s. 163). Författaren 

problematiserar dock diskussionen om vem som faktiskt är berättaren i olika verk. Hon menar 

att somliga hävdar att berättaren endast existerar om den uttalat berättar, alltså att läsaren hör 

dennes röst. Vissa är än mer strikta och menar att berättaren endast existerar om den faktiskt 

visar sig under berättelsens gång, alltså en författare som berättar ur ett jagperspektiv, och 

således finns inskriven i texten. Nikolajeva motsätter sig dock denna, enligt henne, inte så 
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nyanserade bilden av berättaren i en text, och menar att alla berättelser har en berättare. 

Vanligtvis används berättaren på två sätt, jagberättaren eller tredjepersonsberättaren. 

Jagberättaren innebär att någon av karaktärerna omnämns med pronomen ”jag” och 

tredjepersonsberättaren innebär att alla karaktärer omnämns med pronomen som ”han”, 

”hon”, eller ”hen”. Hon poängterar att det är av yttersta vikt att skilja på författaren som 

privatperson och berättaren i texten (Nikolajeva 2017, s. 235ff). Analysens huvudfokus är inte 

huruvida det i mitt valda material finns olika typer av berättare, det intressanta blir i relation 

till berättaren, och om den ger karaktärerna, mammorna, egenskaper eller liknande i texten. 

Detta kan enligt Nikolajeva ske på ett explicit eller implicit sätt (Nikolajeva 2017, s. 163f), 

vilket ska studeras och analyseras. Därför blir ”berättarens närvaro” ett analysverktyg att 

använda i kommande undersökning.  

 

3.3.1.4 Klassificering av karaktärer  

Ett annat viktigt analysverktyg är klassificering av karaktärer och Nikolajeva skriver att det i 

en berättelse finns huvudpersoner, motspelare, sidofigurer och bakgrundsfigurer. 

Huvudpersonen är den person som berättelsen kretsar kring, men det finns olika sätt att 

undersöka vem som faktiskt är huvudperson, eller protagonist, som det också kan benämnas. 

Nikolajeva skriver att det finns flera sätt att undersöka vem som är huvudkaraktär. Ett sätt är 

att kontrollera vilken karaktär som förekommer i flest episoder eller sidor i berättelsen. Ett 

annat sätt är att undersöka om någon karaktär nämns i bokens titel, om det skulle vara fallet är 

det ett någorlunda säkert sätt att ta fram huvudpersonen i en berättelse. Författaren poängterar 

dock att det bästa sättet att ta fram en huvudperson är att undersöka vem av karaktärerna som 

genomgår den största förändringen. Det som är intressant här är att det enligt Nikolajeva kan 

finnas flera huvudroller från ett läsarperspektiv betraktat, hon menar att barn och vuxna ofta 

har olika uppfattningar om vem som faktiskt är huvudkaraktär. Hon ger ett tydligt exempel på 

Ronja rövardotter (1981) och skriver att Ronja är den som medverkar i flest episoder samt i 

titeln, men hon poängterar även att karaktären Mattis också kan ses som huvudperson ur ett 

vuxet perspektiv, eftersom även han genomgår en stor förändring genom bokens 

händelseförlopp (Nikolajeva 2017, s. 154ff).  

 

De karaktärer som inte är en huvudperson kallas för bipersoner. Nikolajeva delar upp 

bipersonerna i tre olika typer: motspelare, sidofigurer och bakgrundsfigurer. Författaren gör 

ännu en uppdelning av dessa fyra karaktärer och menar att huvudpersoner och motspelare kan 

benämnas som centrala karaktärer, och utmärkande för dessa är att de är oumbärliga för 
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berättelsens fortskridande händelseförlopp. De andra två, sidofigurer och bakgrundsfigurer, 

kan även kallas perifera karaktärer och de är inte på samma sätt viktiga för att berättelsen ska 

kunna utvecklas. Författaren menar att det finns en viktig skillnad mellan sidofigurer och 

bakgrundsfigurer, och menar att sidofigurer har en större inverkan på handlingen än 

bakgrundsfigurer. Bakgrundsfigurer kan inträda i en berättelse och sedan försvinna utan att 

det gör varken till eller från för läsaren och för berättelsen som helhet. Sidofigurerna å andra 

sidan har större inflytande på händelseförloppet och kan spegla olika vinklar gentemot de 

centrala karaktärerna (Nikolajeva 2017, s. 159f). ”Klassificering av karaktärer” kommer att 

användas till att undersöka på vilka sätt som mammorna påverkar berättelsens 

händelseförlopp, och beroende på hur de påverkar berättelserna kan de erhålla någon av 

klassificeringarna ovan.  

 

3.3.2 Mammor 

3.3.2.1 Mammor i samhället  

Biologiskt sett är det allmän kunskap att mammor är en av förutsättningarna för att ett nytt liv 

ska kunna skapas. Denna uppsats har dock ingenting att göra med de biologiska aspekterna på 

moderskap, utan syftar istället till att undersöka mammor utifrån ett känslomässigt perspektiv, 

hur de fungerar i de olika litterära verken som jag valt. ”När mammor dör, då förlorar man ett 

av väderstrecken. Då förlorar man vartannat andetag, då förlorar man en glänta. När mammor 

dör, då växer det sly överallt." (Tunström 1998, s. 41). Detta ofta återgivna citat av författaren 

Göran Tunström från boken Berömda män som varit i Sunne (1998) visar hur viktiga 

mammor är och det är just denna känsla som varit den ursprungliga kärnan i min tanke och 

idé om att analysera just mammor. Jag vill dock problematisera synen på mammor, eftersom 

det sedan det år böckerna publicerades har hänt en del i synen på mammor och familj överlag. 

Detta görs med tanke på mitt kommande ansvar i min yrkesprofession. Skolverket skriver att: 

 

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den 

enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas för 

diskriminering på̊ grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller 

för annan kränkande behandling. Alla sådana tendenser ska aktivt motverkas. 

Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva 

insatser. (Skolverket 2018, s. 5).  
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Skrivelsen att lärare ska möta kontroverser med kunskap gör detta relevant att ha med som en 

del av teorin, även om den inte kommer användas på samma sätt som övriga delar.  

 

I dagens samhälle har begreppet ”queer” fått ett stort genomslag och detta går att relatera till 

mammor och familj. Litteraturvetaren Eva Heggestad skriver i artikeln ”Regnbågsfamiljer 

och könsöverskridande barn” att queerteorin kan förklaras som att den uppmärksammar 

maktförhållandet mellan den heterosexuella kulturen och det som är avvikande från den 

(Heggestad 2013, s. 225). Ur ett familjeperspektiv kännetecknas den heterosexuella kulturen 

oftast av en mamma och en pappa, avvikande mot detta skulle kunna vara familjer som består 

av två mammor, två pappor eller mor- eller farföräldrar. Medvetenheten om detta är något jag 

kommer att ta med mig i min analys. 

 

3.3.2.2 Mammor i barnlitteratur  

Författaren Titti Persson skriver i bokkapitlet ”Mamm- och pappläsning: Astrid Lindgrens 

gestaltning av föräldrar granskad ur genusperspektiv” att den traditionella kärnfamiljen är 

vanligt förekommande i Astrid Lindgrens verk, med en pappa som förstår och förklarar samt 

en mor som vårdar och tröstar (Persson 1998, s. 143). I denna analys kommer just de 

traditionella familjerna, bestående av en mamma och en pappa få ta plats, men viktigt att 

komma ihåg är att det finns familjer som ser ut på andra sätt, som speglas i andra typer av 

barnlitteratur. Det är också viktigt att skilja på verkligheten och den litterära påhittade 

världen, och dess familjekonstellationer.  

 

Litteraturvetaren Lena Kåreland skriver i boken Möte med barnboken att skildringen av 

föräldrar i barnlitteratur har förändrats under 1900-talet. Hon menar att föräldrar i första 

halvan av århundradet beskrivs som auktoritära med fokus på uppfostran. De skildras sedan 

mer i termer av att vara jämbördiga med barnen, i ett slags kamratskap. Hon menar också att 

det i moderna barnböcker ofta skildras barn- och vuxenrelationer där barnen tvingas att ta ett 

större ansvar än föräldrarna då dessa beskrivs som otillräckliga att hantera sin vuxenroll 

gentemot barnen. Kåreland ger exempel på båda dessa typer av föräldraskildringar. 

Författaren Elsa Beskow (1930) skriver i sin bok Hattstugan: en saga på vers med rim som 

barnen få hitta på själva om hur de olyckliga barnen i slutet av boken får ta emot aga från 

mamman. I motsats till detta skriver Kåreland (1994, s. 99) om boken Kalle Vrångelbäck 

(1968) av författaren Ingrid Sjöstrand, och menar att den istället talar om en mer vänskaplig 
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relation där både vuxna och barn tillsammans ska komma överens. Detta var typiskt för 1970-

talets pedagogiska inriktning i barnlitteratur (Kåreland 1994, s. 98f).  

 

Litteraturvetarna Lisa Rowe Fraustino och Karen Coats skriver i bokkapitlet ”Introduction: 

Mothers Wanted” att mammakaraktärer ofta är platta i barnlitteratur, och om de mot 

förmodan inte skulle vara platta, är de ofta statiska utan en tydlig utveckling genom 

berättelsen. Fraustino och Coats menar också att forskningen om mammor i barnlitteratur är 

underrepresterad i jämförelse med mängden forskning om mödrar på andra fält. De menar att 

mammor fått större genomslag både i psykologi-, sociologi-, och historieforskning, men också 

i litteratur för vuxna (Fraustino och Coats 2016, s. 3f). Detta tyder på att ämnet för denna 

uppsats är viktigt och kan ge nya insikter och kunskaper.  

 

3.3.2.3 Mammor i Astrid Lindgrens verk  

Litteraturvetaren Vivi Edström skriver i sin artikel ”Mamman hos Astrid Lindgren: 

betydelsefull även när hon inte syns” om mammor i författarens olika verk. Hon skriver att 

Emils mamma Alma tar stor plats även om det egentligen inte tydligt framgår genom 

berättelsen, hon innehar alltså en större roll än vad det ges sken av. Författaren skriver också 

om Madickens mamma Kajsa och menar att hon är en av få mammor som inte blir lyssnad till 

av barnen även om hon försöker, vilket annars är ett vanligt tema i Lindgrens verk. Fäderna 

lindar barnen runt lillfingrarna samtidigt som de lyder mammorna. Edström skriver om att 

mammor i Lindgrens verk ofta speglar den person som huvudkaraktären en dag ska bli i 

vuxen ålder (Edström 1996, s. 30ff). Hon benämner dessutom Ronjas mamma Lovis som 

extra betydelsefull: ”Men innan jag kommer till Lovis, mamman med stort M i Astrids 

författarskap, vill jag nämna något om dels den osynliga mamman och dels om den mycket 

synliga Alma Svensson, illbattingens mamma.” (Edström, 1996, s. 32). En annan aspekt som 

Edström lyfter är diskussionen kring att det i vissa av författarens verk finns ”mammor” som 

biologiskt inte klassas som mamma men som ändock innehar den rollen (Edström 1996, s. 

33). Genomgående menar Edström (1996) att mammorna, biologiska eller inte, betyder mer 

för berättelsen än vad som vid första anblicken blir tydligt, och detta ger således tyngd till 

mitt valda ämnesområde. Mammor är alltså viktiga både i det verkliga livet och i det fiktiva 

livet i olika typer av barnlitteratur.  
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3.4 Komparativ analys  

Statsvetaren Thomas Denk skriver i boken Komparativa analysmetoder att en komparation 

kännetecknas av att en jämförelse sker. Detta genomförs ofta genom att undersöka vilka 

likheter och skillnader som det valda materialet har (Denk 2012, s. 11f). I denna undersökning 

är mina tre valda verk Emil i Lönneberga (1963), Madicken (1960) och Ronja rövardotter 

(1981) det valda underlaget, och än mer specifikt de tre mammorna Alma, Kajsa och Lovis. 

Undersökningen är av det kvalitativa slaget då det är mina egna tolkningar av böckerna som 

är analysens kärna. Professorn Alan Bryman skriver i boken Samhällsvetenskapliga metoder 

att kvalitativ metod skiljer sig från den sifferinriktade kvantitativa metoden. I kvalitativ 

forskning fokuseras istället ord, och tolkningar av ord är det väsentliga i denna typ av 

undersökning. Den är således både induktiv och tolkande (Bryman 2011, s. 340).   

 

Undersökningen består av en läsning av det valda materialet där sidor och passager där 

mammorna medverkar markeras. Dessa passager och sidor blir således mitt analysmaterial 

och det är genom att återberätta citat från de tre böckerna som analysen blir möjlig. Det är i 

relation till kapitlet ”Teori och metod” och dess innehåll som delar av böckerna analyseras. 

Kapitlet ”Analys” behandlar mina valda forskningsfrågor var för sig och varje fråga besvaras 

genom att återberätta passager där mammorna agerar på sätt som kan besvara mina frågor. 

Den komparativa aspekten blir tydlig då en jämförelse mellan de tre mammorna görs under 

varje frågeställning, det beskrivs på vilka sätt mammorna är lika och på vilka sätt de är olika i 

sitt sätt att agera i olika situationer och mot sin omgivning. Avslutningsvis i analysen görs en 

sammanfattning där viktiga delar poängteras för att i efterkommande kapitel ”Diskussion” 

kunna diskuteras på ett givande sätt.  

 

Viktigt att beakta i en analys som denna är aspekten kring makt mellan olika åldersgrupper. 

Kåreland understryker att barnlitteratur är skriven av vuxna författare, samtidigt som det är 

vuxna personer som publicerar, värderar och bedömer barnböckerna (Kåreland 2013, s. 14f). 

Barnen får därigenom en passiv roll i sammanhanget, trots att böckerna egentligen är skrivna 

primärt för dem. Detta kommer även bli fallet i denna analys då jag som vuxen analyserar 

karaktärer ur barnböcker, men jag är medveten om maktförhållandet och förstår att analysen 

skulle kunna få ett annat resultat om barn på något vis hade medverkat i analysen.  
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3.5 Sammanfattning av kapitlet ”Teori och metod”  

I ovanstående kapitel har de teoretiska utgångspunkterna presenterats och definierats, med 

förhoppning om att ge läsaren en bättre möjlighet att tillägna sig de efterkommande kapitlen i 

denna uppsats. De teoretiska utgångspunkterna kommer att användas dels i analysen, men 

också i kapitlet ”Diskussion”. Nikolajevas (2017) begrepp används främst i analysen, och 

teorierna om mammor används främst som en grund för läsaren och en utgångspunkt för 

analysen, men också i diskussionsavsnittet.  
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4. Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer jag att presentera vilka tidigare studier som kan relateras till mitt 

arbete. Jag har sökt dels på uppsatser som handlar om Astrid Lindgren i stort, men också på 

uppsatser om mina tre valda verk: Emil i Lönneberga (1963), Madicken (1960) samt Ronja 

rövardotter (1981). Jag har också sökt uppsatser som behandlar mammarollen i barnlitteratur, 

men utan vidare resultat.  

 

Innan denna kursen startade diskuterade jag och en studiekamrat möjliga ämnen att skriva om. 

Jag hittade då en studentuppsats som blev inspiration till detta arbete. Karin Jeirud (2007) 

skriver i uppsatsen Tre papperspappor, Anton, Melker och Mattis: En extern och komparativ 

analys av tre fadersgestalter i Astrid Lindgrens diktning om tre av Astrid Lindgrens pappor. 

Jag har under min skrivprocess varit i kontakt med bibliotekarier på Örebro 

Universitetsbibliotek, men utan att lyckas få fram Jeiruds uppsats. Vad uppsatsen mer 

specifikt behandlar, dess resultat samt nya infallsvinklar kan därför inte presenteras här.  

 

Studenten Marie-Louise Eklund skriver i uppsatsen Astrid Lindgren och hennes flickor: En 

kvalitativ analys av flickkaraktärer i Astrid Lindgrens fiktiva värld (2018) om fyra 

flickkaraktärer ur ett genusperspektiv. Just genusperspektivet går inte att relatera till min 

undersökning men att analysen fokuserar endast flickor påminner om min undersökning som 

syftar att analysera vuxna kvinnor, mer specifikt mammor. Eklund har dessutom valt att 

analysera Madicken (1960) och Ronja rövardotter (1981) likt urvalen i denna studie. Eklund 

skriver att hennes valda karaktärer besitter en vilja att göra gott mot alla i sin omgivning samt 

att de alla besitter en styrka samt är modiga (Eklund 2018, s. 25).  

 

Studenten Josefine Göransson (2010) skriver i uppsatsen Astrid Lindgren och ”den humana 

inställningen”: En diskussion utifrån Madicken och Madicken och Junibackens Pims om hur 

innehållet i dessa ovannämnda verk kan främja en human inställning hos såväl barn som 

vuxna. Uppsatsen går att relatera till min eftersom Madicken (1960) analyseras men 

framförallt till mitt didaktiska resonemang som är placerad i slutet av detta arbete, närmare 

bestämt under kapitlet ”Diskussion”. Göransson menar att Madicken genom sina handlingar 

kan hjälpa läsaren att förstå sociala skillnader i samhället (Göransson 2010 s, 34), detta tolkar 

jag som att boken kan användas i klassrummet för att arbeta med värdegrundsarbete.  
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Det har gjorts flera studier på Lindgrens verk kopplade till lärsituationer i skolan. Studenterna 

Emelie Nilsson och Therese Pettersson (2010) skriver i uppsatsen Astrid Lindgrens litteratur 

utifrån ett didaktiskt perspektiv: en idéanalys med fokus på de idéer och värderingar som 

författarens verk förmedlar huruvida författarens böcker kan vara av användning i skolans 

yngre årskurser. De har fokuserat undersökningen på fyra övergripande perspektiv: relationer, 

känslor, genus och självkänsla. Nilsson och Pettersson anser att böckerna, däribland mina 

valda verk Emil i Lönneberga (1963) och Ronja rövardotter (1981), i deras analys går att 

använda i undervisning kring bland annat respekt och känslor (Nilsson och Pettersson 2010, s. 

34). Författarna poängterar dock att det krävs en gedigen planering i användningen av 

böckerna, de anser att det inte räcker att endast ha dem som högläsningsbok, en gemensam 

diskussion om det valda arbetsområdet är därför att föredra (Nilsson och Pettersson 2010, s. 

40). Även denna uppsats kopplas till detta arbete genom att i diskussionskapitlet föra en 

diskussion om hur mina valda verk kan användas innanför klassrummets väggar.  
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5. Analys 

I detta kapitel är syftet att analysera de tre valda mammorna utifrån de tre frågeställningarna. 

Detta kommer att ske genom att behandla varje frågeställning var för sig med en avslutande 

sammanfattning till varje frågeställning. Sist i kapitlet sammanfattas hela analysen och dess 

resultat för att underlätta kommande läsning under kapitlet ”Diskussion”.  

 

5.1 Vilka karaktärsdrag har mammorna? 

Denna frågeställning kommer att besvaras genom att använda Nikolajevas (2017, s. 166ff) 

redskap för analys av karaktärer som jag tidigare redogjort för i kapitlet ”Teori och metod”. 

Det är således begreppen ”dynamisk”, ”statisk”, ”rund” och ”platt” som kommer att användas 

i kommande del av detta kapitel.  

 

5.1.1 Alma  

Första gången som läsaren möter Emils mamma Alma och hennes tankar är i början av 

berättelsen då karaktärerna och Katthult som gård introduceras:  

 

Det skulle ha varit lugnt och fridfullt i Katthult, om bara inte Emil hade funnits där. ”Han gör 

jämt en massa hyss, den pojken”, sa Lina. ”Och gör han inga hyss själv, så händer det ändå så 

mycket med Emil. Jag har aldrig sett maken till unge.” Men Emils mamma tog honom i försvar. 

”Det är då inte så farligt med Emil”, sa hon. ”I dag har han bara nypt Ida en gång och spillt ut 

kaffegrädden, det är allt… ja, och så jagat katten runt hönshuset var så sant! Men i alla fall, jag 

tycker han börjar bli lugnare och snällare.” (Lindgren 1963, s. 11f).  

 

Genom att låta Alma prata gott om sin son och ta honom i försvar visar berättaren att hon är 

snäll, rättvis och kärleksfull. Hon porträtteras på liknande vis i kommande sekvens som är 

tagen ur avsnittet om när Emil fastnar med huvudet i soppskålen: ” […] Men Emils mamma 

tänkte mera på Emil. ’Kära hjärtans, hur ska vi få ut pojken? Vi får ta spiskroken och dunka 

sönder skålen!’ ” (Lindgren, 1963, s. 16). Alma visar också på en mer reflekterande och envis 

sida när de har varit hos doktorn en gång och Alma tycker att de borde fara tillbaka till 

doktorn:  

 

[…] Men Emils mamma gav sig inte. Hon ville tillbaka till doktorn med Emil. ”Jag sa inget den 

där gången, när han åt opp alla byxknapparna”, påminde hon Emils pappa. ”Men en femöring är 

mera hårdsmält, det kan gå illa, tro mej!” Och hon lyckades skrämma upp Emils pappa så pass 
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att han vände hästen och for tillbaka till Mariannelund. För Emils pappa var minsann också rädd 

om sin pojke. (Lindgren 1963, s. 30ff).  

 

Formuleringen att även Emils pappa är rädd om Emil understryker att mamma Alma känner 

en omtänksamhet och kärlek till sin son, vilket också syns i de yttringar hon gör i sekvensen 

ovan. Även i avsnittet om när Emil hissar upp Ida i flaggstången visar Alma hänsynslöst sin 

kärlek och sitt omhändertagande gentemot sin son Emil:  

 

”Jag tror det blir ett roligt och bra kalas det här”, sa Emils mamma till Lina, när de blev 

ensamma med varann i köket. ”Ja, men vore det inte säkrast att låsa in Emil först som sist”, 

undrade Lina. Emils mamma tittade förebrående på henne men sa inget. Då knyckte Lina på 

nacken och muttrade: ”Nåja, gärna för mig! Men vi får väl se hur det går.” ”Emil är en liten rar 

gosse”, sa Emils mamma mycket bestämt. Genom köksfönstret kunde hon se den rare gossen 

springa omkring och leka med sin lilla syster. De var vackra som små änglar båda två, tyckte 

Emils mamma, Emil i sina randiga söndagskläder och med skärmmössan på det ulliga huvudet, 

Ida i ny, röd klänning och med vitt skärp om den trinda magen. Emils mamma myste. (Lindgren 

1963, s. 48ff).  

 

I stycken som dessa porträtteras Alma i goda och snälla ordalag och med en stor kärlek och 

omsorg om sina barn. Hon uppvisar en ödmjuk, trygg och lugn sida trots att Emil till och från 

bjuder in till handlingar som skulle kunna reta upp vilka föräldrar som helst. Nästa citat 

kommer visa Alma ur ett annat perspektiv där hon inte på samma sätt lyckas behålla sitt lugn. 

Detta är taget ur slutskedet av berättelsen när byborna i och runt omkring Lönneberga vill 

samla in pengar till familjen Svensson för att avvärja Emils hyss:  

 

Det kanske räcker så att ni kan skicka i väg Emil till Amerika… vem vet vad de hade fått för en 

ordförande i kommunalnämnden då? När den tiden kom, menar jag. Som tur var gick Emils 

mamma inte med på några sådana dumma förslag. Hon blev arg och slängde knytet så att 

pengarna flög över hela Lönneberga. ”Emil är en liten rar gosse”, sa hon. ”Och vi älskar honom 

precis som han är!” Ändå var hon nog lite orolig för sin Emil. Det brukar mammor bli, när folk 

kommer och klagar på deras barn. Och om kvällen när Emil låg i sängen med sin ”mysse” och 

sin ”bysse”, då gick hon och satte sig hos honom en stund. ”Emil”, sa hon, ”du är snart stor och 

ska börja skolan. Hur ska det gå för dej då, när du är en sån illbatting och gör så mycket hyss?” 

[…] ”Emil”, sa hans mamma strängt, ”hur tror du att det ska gå, när du börjar skolan?” ”Bra” sa 

Emil. ”Jag låter väl bli att göra hyss, kan jag tro… när jag går i skolan.” Emils mamma suckade. 

”Ja, ja, vi får hoppas det”, sa hon och gick mot dörren. (Lindgren 1963, s. 121ff).  
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I denna sekvens visar Alma en mindre lugn sida när hon rent av blir arg på grannarna i 

Lönneberga efter deras donation till Emil, men precis som i föregående exempel syns hennes 

kärleksfulla och omtänksamma sida tydligt. Eftersom Alma visar sig vara både omtänksam, 

snäll, envis men också hetlevrad kan hon beskrivas som en rund karaktär med flera olika 

egenskaper. Däremot så genomgår hon inte någon nämnvärd personlighetsförändring genom 

berättelsen och därav förblir hon en statisk karaktär. Detta grundas på att hon från början av 

berättelsen visar omtanke och kärlek på samma sätt som hon visar omtanke och kärlek i slutet 

av berättelsen.  

 

5.1.2 Kajsa  

Första gången som läsaren möter mamma Kajsa är i beskrivningen av familjen i bokens första 

kapitel, det är en kort beskrivning och första gången Kajsa porträtteras vidare är i Madickens 

tankar när hon tillsammans med Lisabet leker Moses i vassen:  

 

Men alldeles utanför tvättstugans gavel växer det en stor rugge. Om den inte funnes, så skulle 

man kunna se från Junibackens brygga till Abbe Nilssons brygga, nu kan man inte det. Det 

tycker Madicken är synd, men mamma tycker att det är bra. Mamma tycker visst att ju mindre 

man ser av Nilssons, dess bättre är det, varför kan ingen människa förstå. Man har väl fått 

ögonen för att se så mycket som möjligt. (Lindgren 1960, s. 25f).  

 

Just denna sekvens speglar inte mamma Kajsas bästa och snällaste sidor men det visar tydligt 

på skillnaden mellan olika samhällsklasser och denna aspekt kommer att diskuteras vidare 

under kapitlet ”Diskussion”. Mamma Kajsa är en mamma som gärna vill se sina döttrar 

uppföra sig och är mån om att de är trevliga mot sin omgivning. Hennes omtanke om deras 

bästa blir tydligt i denna sekvens när hon får reda på att det är Madicken som gjort alla hyss i 

skolan, och inte den påhittade rackarungen Rickard:  

 

Mamma tar med sina båda flickor med sej för att gratulera henne. Mitt utanför tant Lottens 

möter de Fröken. Mamma stannar, det hjälper inte, att Madicken drar henne i kjolen. Madicken 

vill inte alls prata med Fröken, men det vill mamma. – Hur går det för lilla Margareta i skolan, 

säjer mamma. Egentligen behöver hon inte fråga, Madicken har ju själv sagt, att det går 

finemang. Men mamma tycker det vore så roligt, om Fröken verkligen skulle säja, att Madicken 

är bäst i klassen. Det säjer inte Fröken märkvärdigt nog. – Åja, det blir väl bättre, när Margareta 

blir lite mer van, säjer Fröken. En del barn har ju svårt att vänja sej vid skolan. Mamma ser 

fundersam ut… menar Fröken verkligen, att Madicken är ett sådant barn? Vad ska hon då tycka 

om Rickard! – Ja, tänk, den där Rickard, säjer mamma, det är då för väl, att han har slutat. Det 
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måtte vara bra skönt att bli av med en sån bråkstake. – Rickard, säjer Fröken förvånad. Vi har 

inte haft någon pojke, som heter Rickard. – Ja, men… börjar mamma. Så tystnar hon och tittar 

strängt på Madicken. (Lindgren 1960, s. 40ff).  

 

Denna sekvens visar att mamma Kajsa har en omhändertagande sida och vill sina flickors 

bästa, hon bryr sig om deras handlingar och yttringar. Det visar också en tålmodig och 

behärskande sida då den enda förmaningen som ges är en sträng blick, trots att Madickens 

hyss var av stor art. Mamma Kajsas snällhet blir tydlig i flera sekvenser i berättelsen. Ett 

exempel är när Madicken har fått hjärnskakning och får stanna hemma från utflykten som 

skolklassen ska åka iväg på:  

 

Men just då öppnas dörren, och mamma kommer in. Hon bär en bricka framför sej. Den är så 

fint dukad. Två stora, blå koppar står det på den och en kanna choklad och ett fat med nybakade 

våfflor. Lisabet spärrar upp ögonen. – Är det min födelsedag, frågar hon. – Nej, säjer mamma. 

Man kan väl ha lite roligt ibland utan födelsedag. Sätt dig opp, Madicken, så får du choklad och 

våfflor. Madicken kryper långsamt fram under lakanet. Hennes ögon är våta. Mamma kysser 

henne på kinden och serverar henne choklad och våfflor. (Lindgren 1960, s. 65f).  

 

Förutom snällhet visas återigen hennes omhändertagande sida gentemot sina döttrar i 

ovanstående citat. Sekvenserna ovan visar att Kajsa som barnboksfigur kan beskrivas som en 

rund karaktär med flera olika egenskaper som blir tydliga i olika sekvenser i berättelsen. Hon 

kan dessutom ses som en statisk karaktär utan nämnvärd förändring, detta påstående grundas 

på att hon från början till slut porträtteras på samma timida, behärskande och balanserade sätt.  

 

5.1.3 Lovis  

Första gången som läsaren möter Lovis är på sidan sju i början av boken då hon ber Mattis 

skrämma iväg vildvittrorna när hon ska ge liv åt Ronja. Hon tycker att de stör henne i hennes 

sjungande och hon menar att det utan sång skulle bli en mindre lycklig unge. I nära anslutning 

till detta får läsaren lära känna Lovis än mer när den får möta den bestämda sidan av hennes 

personlighet: 

 

”Vad ska hon heta”, undrade Skalle-Per. ”Ronja”, sa Lovis. ”Som jag ju redan för länge sen har 

bestämt.” ”Men om det hade blitt en pojk då”, sa Skalle-Per. Lovis såg på honom lugnt och 

strängt. ”Har jag bestämt att mitt barn ska heta Ronja, så blir det en Ronja!” (Lindgren 1981, s. 

9) 
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Denna självsäkra sida av Lovis som karaktär är genomgående under hela berättelsen och blir 

tydlig även i denna del: ” ’Lovis’, sa han till sin hustru. ’Vårt barn måste lära sej hur det är att 

leva i Mattisskogen. Släpp henne lös!’ ’Jaså, du har äntligen förstått det’, sa Lovis. ’Det skulle 

ha skett för länge sen, om jag fått råda.’ ” (Lindgren, 1981, s. 17). Det blir i denna sekvens 

även tydligt att Lovis innehar ett lugn och en sansad sida eftersom hon låter sin man Mattis få 

den tid han behöver för att komma till insikt om Ronjas vara eller icke-vara i Mattisskogen. 

Det cementerar också den traditionella könsordningen att det är mannen som fattar besluten i 

familjen, vilket Persson skriver om (Persson 1998, s. 143). I motsättning till detta porträtteras 

Lovis med en inte lika lugn sida, utan istället en hetlevrad sida, vilket blir tydligt i denna 

sekvens:  

 

Höstmörkret låg nu tungt över Mattisborgen, och rövarna mådde inte bra av att sitta så mycket 

stilla. De blev oroliga och kivades mer än vanligt, så att Lovis till sist måste säja ifrån på 

skarpen. ”Ni spräcker snart örona på mej med allt ert kiv och tjat. Ryk och ränn och far åt 

pipsvängen med er, om ni inte kan hålla sams!” Då teg de, och Lovis satte dem i nyttigt arbete 

med att rensa upp och göra rent i hönshus och fårhus och getstall, något som de innerligt 

avskydde. (Lindgren 1981, s. 68)  

 

Förutom den hetlevrade sidan blir det tydligt att Lovis ses som en respektabel person men 

också en tydlig modergestalt för rövarna eftersom de trots tristessen städar upp i de olika 

stallen i och runt borgen. En annan egenskap som skulle kunna appliceras på Lovis som 

karaktär är egenskapen modig vilket blir tydligt i sekvensen när Mattis har tillfångatagit Birk 

strax utanför Mattisborgen:  

 

När hon såg såret i hans panna, hämtade hon sitt lerkrus med lenande örtsaft och ville tvätta 

honom, men då röt Mattis: ”Kom inte med din hand vid ormynglet!” ”Ormyngel eller inte” Det 

här såret ska tvättas!” Och tvättat blev det. Då kom Mattis. Han tog tag i henne och slängde 

henne tvärs över golvet. Hade inte Knotas fångat upp henne, skulle hon ha farit rakt in i en 

sängstolpe. Men så gjorde ingen ostraffat med Lovis. Och eftersom Mattis inte var inom 

räckhåll, klippte hon till Knotas, så att det sjöng om det. Det var det tack han fick för att han inte 

lät henne fara i sängstolpen. ”Ut alla mansfolk”, skrek Lovis. ”Far åt pipsvängen med er, för ni 

gör ändå aldrig annat än sattyg. Hör du mej, Mattis, ut med dej!” Mattis gav henne en svart 

blick. Den kunde ha skrämt vem som helst, men inte Lovis. (Lindgren 1981, s. 124f).  

 

I denna del blir egenskapen hetlevrad ännu en gång tydlig men tillsammans med en rättvis, 

modig och omhändertagande sida. Lovis gör i denna sekvens vad hon anser är rätt och riktigt 
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oavsett vad hennes man och övriga rövare tycker. Att som mamma känna ansvar för ett skadat 

barn tyder också på att Lovis som karaktär visar ett modersansvar. Huruvida hennes 

handlingar har påverkats av vad Ronja anser är rätt och riktigt att göra i denna sekvens går ej 

att svara på, men det skulle kunna tolkas in att hon gör det för att skydda sin dotters åsikter 

och känslor. En liknande skyddande omtänksamhet visar hon sin man och dotter vid 

helvetesgapet och byteshandeln av Birk och Ronja:  

 

Lovis ville också hjälpa honom, som alltid när han var i nöd. Nu stod hon vid hans sida, men 

han märkte det inte ens. […] ”Men det har jag”, skrek Lovis med en röst så att kråkorna lyfte 

från murkrönet. ”Och det barnet ska jag ha tillbaka, förstår du, Borka! Nu!” (Lindgren 1981, s. 

130f).  

 

Även i ovannämnda citat blir den hetlevrade sidan tydlig, men också en skyddande, 

omtänksam och kärleksfull sida. Analysen rörande Lovis som karaktär visar således att även 

hon kan beskrivas som en rund karaktär med flera olika egenskaper. Huruvida hon förblir en 

statisk karaktär eller genomgår en förändring och genom det blir en dynamisk karaktär är 

svårare att svara på. Dock skulle jag, genom hennes lugn och sansade sida boken igenom, 

hävda att hon mer kan beskrivas som en statisk karaktär. Hon genomgår inte samma 

förändring som Ronja eller Mattis.  

 

5.1.4 Sammanfattning  

Alla de tre mammorna kan enligt analysen beskrivas som runda karaktärer med en variation 

av olika egenskaper, enligt Nikolajevas definition (Nikolajeva 2017, s. 167f). Att mammorna 

kan ses som runda karaktärer är en tydlig likhet mellan verken, men det finns även olikheter. 

Detta blev tydligt eftersom mammorna visade sig inneha olika egenskaper. Ett par exempel på 

det är att Lovis och Alma påvisar en mer hetlevrad sida än mamma Kajsa. Några egenskaper 

var gemensamma, främst deras omhändertagande av sina barn men också sina medmänniskor. 

De tre mammorna genomgick inte några nämnvärda personlighetsförändringar vilket enligt 

Nikolajeva är ett krav för att kallas dynamiska (Nikolajeva 2017, s. 166f). De tre mammorna 

kan således ses som statiska karaktärer i samtliga tre verk. Analysen går således i linje med 

Fraustinos och Coats resonemang att mammor sällan gör en utveckling genom berättelser 

(Fraustinos och Coats 2016, s. 3).  
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5.2 Hur påverkar mammorna berättelsens handling?   

Denna frågeställning kommer att besvaras genom att undersöka om och på vilka sätt 

mammorna påverkar berättelsens handling och riktning. Det är således deras handlingar och 

yttringar som analyseras för att se om de medför att berättelsen byter riktning. Detta görs 

genom att analysera huruvida mammorna genom sina handlingar kan beskrivas som 

huvudpersoner, motspelare, sidofigurer, eller bakgrundspersoner utefter Nikolajevas 

definitioner (Nikolajeva 2017, s. 159).  

 

5.2.1 Alma  

Alma påverkar handlingen vid flera tillfällen i berättelsen. Det sker i följande del när Emil har 

fastnat i soppskålen och Alma mest av allt vill slå sönder soppskålen för att få loss Emil ur 

den. ”Emils mamma tyckte så synd om sin lilla pojke. Hon ville om igen ta till spiskroken och 

dunka sönder skålen, men hans pappa sa: ’Aldrig i livet! Skålen har kostat fyra kronor.’ ” 

(Lindgren, 1963, s. 18). Skulle Alma vid detta tillfälle slagit sönder skålen hade familjen inte 

behövt åka till Mariannelund och doktorn. Vid första anblick kan det tolkas att det är pappa 

Anton som påverkar händelseförloppet mer än mamma Alma men eftersom hon senare i 

berättelsen faktiskt slår sönder skålen kan det ändå tolkas som att hennes sansade sida betyder 

någonting för berättelsens riktning i denna sekvens. Hennes betydelse för berättelsen blir än 

mer tydlig i följande avsnitt:  

 

[…] Men Emils mamma gav sig inte. Hon ville tillbaka till doktorn med Emil. ”Jag sa inget den 

där gången, när han åt opp alla byxknapparna”, påminde hon Emils pappa. ”Men en femöring är 

mera hårdsmält, det kan gå illa, tro mej!” Och hon lyckades skrämma upp Emils så pass att han 

vände hästen och for tillbaka till Mariannelund. För Emils pappa var minsann också rädd om sin 

pojke. (Lindgren 1963, s. 30ff).  

 

Här blir hennes agerande mer tydligt beskrivet än i citatet innan, hennes påverkan är 

uttryckligen skildrad i texten medan det i citatet innan kan tolkas in mellan raderna. Hennes 

agerade när Emil fastnar i soppskålen för andra gången är också ett tydligt exempel på att 

hennes sätt att agera påverkar handlingen av berättelsen:  

 

”Hur bar du dej åt, Emil, för att få in huvet i skålen?” ”Det var ingen konst”, sa Emil. ”Jag 

gjorde bara så här.” Just då kom Emils mamma in i köket. Och det första hon såg var Emil som 

stod med soppskålen över huvudet. Emil slet i skålen, lilla Ida skrek, Emil skrek också. För nu 

satt han fast igen, lika rejält som förut. Då tog hans mamma spiskroken och dunkade till 
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soppskålen så att det skrällde över hela Lönneberga. Pang, sa det och där gick soppskålen i tusen 

bitar. Skärvorna föll som ett regn över Emil.” (Lindgren 1963, s. 40f).  

 

Skulle Alma inte slagit sönder soppskålen skulle handlingen troligtvis tagit en annan väg. Det 

sista exemplet i denna analys som visar på Almas påverkan på händelseförloppet är när det är 

kalas i Katthult och Emil tidigare under dagen har hissat upp Ida i flaggstången, och därför får 

han spendera en tid i snickarboden. Familjerna och gästerna kalasar ordentligt när följande 

sker: ”Bäst som de satt där, skrek Emils mamma: ’Oj, vi har ju glömt Emil! Nu har han fått 

sitta för länge, den lille stackarn!’ Emils pappa rände genast i väg till snickarboden, och lilla 

Ida rände efter.” (Lindgren, 1963, s. 69). Almas agerande gör dels att Emils pappa Anton och 

lillasyster Ida går och letar efter Emil men allteftersom Emil verkar vara försvunnen hjälper 

även övriga gäster till i letandet. Almas yttrande har således fått konsekvenser i berättelsen, 

men det är svårt att se att hennes handlingar skulle vara oumbärliga för att handlingen ska 

kunna fortgå. Därav visar min analys att Alma kan beskrivas som en blandning mellan en 

motspelare och en sidofigur. Nikolajeva diskuterar denna slags blandning och menar att 

karaktärer inte kan ses i termer av svart eller vitt, utan mer som någonting mittemellan dessa 

motstridiga begrepp (Nikolajeva 2017, s. 167f).  

 

5.2.2 Kajsa 

Kajsa påverkar även hon handlingen på olika sätt i berättelsen. Det sker bland annat i avsnittet 

när Lisabet och Madicken ska på utflykt tillsammans:  

 

– Vi kan ha en utflykt bara du och jag, säjer hon. Lisabet gråter ett tag till för säkerhets skull, 

sedan kikar hon upp med ögonen fulla av tårar. – Och sitta på ett berg, frågar hon. – Kanske, 

säjer Madicken. Om vi hittar nåt. – Nu var du snäll Madicken, säjer mamma. Ni två gör en 

utflykt, det blir väl roligt, Lisabet? Mamma tycker, att det passar utmärkt just idag, för pappa 

och hon är bjudna på frukostmiddag till Berglunds. – Vi kan packa en korg, och så tar ni den 

med er till nåt trevligt ställe, säjer mamma och klappar Lisabet på kinden. (Lindgren 1960, s. 46)  

 

Kajsa påverkar handlingen i den mån att hon uppmanar sina döttrar att gå på utflykt 

tillsammans, vilket de sedan gör. Utflykten i sig gör sedan att Madicken testar på en liten 

flygtur med ett paraply, men den vändningen kan inte mamma Kajsa beskyllas för, mer än att 

hon möjliggjorde för deras utflykt. Flygturen från taket gör att Madicken måste bli 

sängliggande i fyra hela dagar enligt farbror Berglunds ordination, men det är framförallt 

mamma Kajsa som uppmanar till stillasittandet i kommande sekvens:  
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Nu ligger Madicken där och minns inte alls, hur det kändes att flyga, kan man tänka sej så 

förargligt! På det viset har hon ju flugit förgäves. Och så har hon till på köpet fått denna eländiga 

hjärnskakning. Minst fyra dagar måste hon ligga till sängs har farbror Berglund sagt. Madicken 

ger till ett tjut, när mamma berättar det. – Fyra dagar… det går inte alls det! Om onsdag har vi 

utflykten och då ska jag… – Det ska du visst inte, säjer mamma. Du har haft utflykt så att det 

räcker. (Lindgren 1960, s. 60f).  

 

Detta leder ju till att Madicken faktiskt måste stanna hemma från utflykten, vilket tyder på att 

mamma Kajsa har haft en inverkan på berättelsens händelseförlopp och i vilken riktning 

berättelsen går, och utan mammans förmaningar är det enkelt att tänka att Madicken skulle 

smita iväg till skolan ändå. Just denna avgränsade sekvens motsäger sig Edströms 

resonemang att mamma Kajsa inte blir lyssnad till på samma sätt som övriga mammor i 

Lindgrens verk (Edström 1996, s. 32). I ett större perspektiv är det dock sannolikt att 

Edströms resonemang håller. Kajsa påverkar berättelsen även i den sekvens när Lisabet 

stoppar in en ärta i näsan:  

 

–  Mamma, jag har fått en ärta i näsan, ta bort den! Jag vill inte ha den där! – Å, säjer mamma, 

å! Hon har just idag sin svåra huvudvärk, då vill hon helst ligga på sängen och bara blunda, inte 

gräva fram ärter ur näsan på Lisabet. – Jag vill inte ha den där, skriker Lisabet. Ta bort den! 

Mamma tar en hårnål och försöker lirka ut den eländiga ärtan. Hon lirkar och lirkar, men det 

hjälper inte. Ärtan sitter där den sitter. – Madicken, du får ta med dig Lisabet till farbror 

Berglund, säjer mamma. Han kan nog få bort den. – Kan han det säkert, frågar Lisabet. – Säkert 

säjer mamma. Sedan lägger hon sej på sängen igen. Det gör så ont i hennes huvud. (Lindgren 

1960, s. 82).  

 

Ovannämnda sekvens leder till att de två flickorna ger sig av mot farbror Berglund, men inte 

helt smärtfritt. De stannar till hos Linus-Ida på vägen och genom det hamnar de i bråk med 

flickorna Mattis och Mia, vilket säkerligen inte skulle hänt om mamma Kajsa följde med sina 

flickor till farbror Berglund. Ovanstående sekvenser visar att Kajsa påverkar handlingen på 

olika sätt, exemplen visar dock inte att Kajsa som karaktär är oumbärlig då hennes handlingar 

till viss del sker i symbios med både Madickens och Lisabets egna handlingar. Detta gör att 

Kajsa kan benämnas som en blandning av en sidofigur och bakgrundsfigur, då det enligt 

analysen visas att handlingen kan fortgå utan henne, samtidigt som hon ibland ger perspektiv 

åt berättelsens innehåll och händelseförlopp.  

 



 25 

5.2.3 Lovis  

Lovis påverkar handlingen på flera olika sätt, även i sekvenser där hon inte egentligen fysiskt 

medverkar. Ett exempel på det är när Ronja och Birk har flyttat ut i Björngrottan och blivit 

osams över den försvunna kniven. Birk hör ett oroligt hästgnägg och hittar Ronja med en 

sargad häst: ”Men Ronja stod hos märren och såg hur blod rann ur henne, då hon hörde Lovis 

röst inom sej och visste vad som skulle göras. Hon ropade till Birk: ’Skynda dig! Hämta 

vitmossan, annars mister hon allt blod!’ ” (Lindgren, 1981, s. 162) Ett annat liknande exempel 

är när Lovis har skickat Lill-Klippen till Björngrottan i ett försök att få hem Ronja till 

Mattisborgen igen. Lovis är återigen närvarande utan att på riktigt vara närvarande fysiskt i 

situationen:  

 

”Jo, Lovis räknade ut att du måste vara brödlös vid det här laget”, sa Lill-Klippen. Ronja 

tuggade, brödsmaken kändes som en salighet i hennes mun, och den fick henne att längta efter 

Lovis. Men nu måste hon fråga Lill-Klippen: ”Hur visste Lovis att jag fanns i Björngrottan?” 

Lill-Klippen fnös. ”Du tror väl inte att mor din är dum? Var skulle du annars vara?” (Lindgren 

1981, s. 179).  

 

Genom att Lovis skickat Lill-Klippen till Björngrottan påverkar hon handlingen, även det 

faktum att hon skickar med bröd till Ronja och Birk kan ses som en bidragande faktor att de 

kan stanna i Björngrottan så pass länge in på hösten. Mammor kan symboliskt kopplas ihop 

med olika objekt, och detta är vanligt förekommande i barnlitteratur. Författaren Jean C. 

Cooper skriver i boken Symboler: en uppslagsbok om olika symboler som kan kopplas 

samman med just moder, stor moder och modergudinna. Hon skriver att de kan symboliseras 

med hjälp av exempelvis källor, grottor och alla olika typer av matkärl. (Cooper 1993, s. 

124ff). Matkärl är inte synonymt med just mat eller bröd, men ändå nära sammankopplat. Den 

kanske starkaste sekvensen när Lovis påverkar handlingen är då hon själv åker ut till 

Björngrottan för att försöka få Ronja att flytta hem:  

 

”Du, Lovis, om du vore ett barn och hade en far som förnekade dej så hårt att han inte ens ville 

säja ditt namn, skulle du då vända tillbaka till honom? Ifall han inte ens kom och bad dej om 

det?” Lovis funderade en stund. ”Nej, det skulle jag inte. Han skulle få be om det, det skulle 

han!” Och det gör Mattis aldrig”, sa Ronja. Hon gömde om igen sitt ansikte i Lovis knä och 

vätte hennes sträva yllekjol med tysta tårar. (Lindgren 1981, s. 194).  
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Denna konversation mellan mor och dotter leder senare i boken till att Mattis och Ronja 

äntligen kan återförenas och Lovis kan således ses som ett sändebud mellan dotter och far i en 

stark konflikt, och därav viktig för att nedanstående sekvens ska kunna bli möjlig:  

 

Med ett skrik rusade hon fram och kastade sej i hans famn. ”Mitt barn”, viskade Mattis. ”Mitt 

barn!” Sedan ropade han med hög röst: ”Jag har mitt barn!” Ronja grät i hans skägg och frågade 

snyftande: ”Är jag ditt barn nu, Mattis? Är jag verkligen ditt barn igen?” Och Mattis grät och 

svarade: ”Ja, som du alltid har varit, Ronja mi! Mitt barn, som jag gråtit efter i dagar och nätter. 

Min gud, vad jag har lidit!” Han höll henne en bit ifrån sej så att han kunde se hennes ansikte 

och frågade ödmjukt: ”Är det sant som Lovis säjer, att du kommer hem bara jag ber dej?” 

(Lindgren 1981, s. 205f).  

 

Ovanstående sekvens avslutas några meningar senare med att både Ronja och Birk flyttar hem 

till Mattisborgen igen. Mamma Lovis som karaktär påverkar alltså berättelsens handling på 

olika vis. Även om hon inte innehar en huvudroll så är hon i flera avseenden oumbärlig för 

berättelsen. Ett exempel på detta är att eftersom berättelsen börjar med Ronjas födsel blir 

Lovis redan där viktig, och utan Lovis, ingen födsel av Ronja. Att Lovis redan innan födseln 

bestämt namn visar också på hennes betydelse för berättelsen. Citatet ovan visar tydligt att 

Lovis är betydelsefull för bokens händelseförlopp och därav skulle jag vilja hävda att Lovis 

som karaktär är en blandning av en motspelare och sidofigur beroende på vilken sekvens som 

studeras och analyseras.  

 

5.2.4 Sammanfattning  

De tre mammorna påverkar berättelsernas händelseförlopp på olika vis, och de är olika viktiga 

för berättelsernas framfart. Kajsa är enligt analysen minst viktig för berättelsen och Lovis den 

mamma som påverkar mest, och bondmamman Alma befinner sig någonstans mittemellan. 

Detta skulle kunna tolkas utifrån de olika kontexter som böckerna ingår i. Kajsa är mamman i 

ett borgerligt hem som med hjälp av tjänstepersoner nästintill sköter sig självt, vilket till och 

från ger henne en passiv roll i berättelsen. Alma är istället bondmamman och på ett sätt 

spindeln i nätet för att gården ska fungera på ett bra sätt. Den tredje mamman, Lovis, är inte 

endast mamma till Ronja, utan kan också tolkas som en modergestalt åt alla rövarna i 

Mattisborgen, vilket gör att hon är viktig på ännu ett sätt för berättelsens framfart. En annan 

skillnad mellan mammorna är att de på olika sätt medverkar i barnens tankar och funderingar. 

Lovis är den mamman som på tydligast sätt påverkar handlingen utan att fysiskt medverka i 
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vissa sekvenser. Likheten verken emellan är aspekten att alla mammorna påverkar berättelsen 

på något sätt.  

 

5.3 Hur beskrivs mammorna i berättelsen?  

I detta avsnitt syftas det att undersöka om berättaren beskriver mammorna i berättelserna på 

något vis. Detta görs genom att undersöka om mammorna beskrivs på ett implicit eller 

explicit sätt utefter Nikolajevas definition, alltså om känslor eller egenskaper ges uttryckligen 

till mammorna av berättaren eller om det går att sluta sig till genom tolkning av texten 

(Nikolajeva 2017, s. 163ff).  

 

5.3.1 Alma 

I citaten som använts tidigare blir det tydligt att Emil i Lönneberga är skriven ur ett 

tredjepersonsperspektiv. Almas handlingar och hennes personlighet beskrivs oftast implicit, 

det är läsaren som får tolka och skapa sig en egen uppfattning om henne som person. 

Berättaren beskriver alltså inte Alma utan det är istället hennes handlingar och yttringar som 

blir betydelsefulla för läsaren i sitt skapande av Alma som karaktär. Hon beskrivs på få ställen 

på ett explicit sätt och det blir tydligt i följande sekvens när Alma och Anton är vilse och letar 

efter Emil på Hultsfreds slätt:  

 

Alfred letade efter Emil och Emil efter Alfred, Emils mamma efter Emil, Lina efter Alfred och 

Emils pappa efter Emils mamma, jo, för hon var riktigt bortkommen ett slag, och Emils pappa 

fick leta i två timmar, innan han äntligen hittade henne, fastklämd och förtvivlad, mellan ett par 

breda storgubbar från Vimmerby. (Lindgren 1963, s. 100).  

 

Här ger berättaren Alma en känsla, närmare bestämt förtvivlad, utan att Alma själv yttrar sig i 

de termerna om sina egna känslor, det är berättarens röst som läsaren av texten hör. Detta kan 

ställas i konstrast till när Alma kastar knytet med pengar som familjerna i Lönneberga har 

samlat in: ”Som tur var gick Emils mamma inte med på några sådana dumma förslag. Hon 

blev arg och slängde knytet så pengarna flög över hela Lönneberga. ’Emil är en rar liten 

gosse’, sa hon. ’Och vi älskar honom precis som han är!’ ” (Lindgren 1963, s. 122) Här 

beskrivs Alma som arg av berättaren, men hennes agerande underbygger också den känslan, 

hon slänger knytet åt skogen vilket porträtterar henne i just denna sekvens som arg genom 

hennes egna handlingar i linje med det berättaren har berättat. Alma beskrivs således både på 

ett explicit och implicit sätt, med tyngdpunkt på de implicita.  
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5.3.2 Kajsa 

Även Madicken är skriven ur ett tredjepersonsperspektiv. Berättelsen beskriver Kajsa både 

implicit och explicit. Ett exempel på en sekvens där Kajsa beskrivs explicit är när Madicken 

förklarar att mamma inte håller av familjen Nilsson på ett omsorgsfullt sätt:  

 

Men alldeles utanför tvättstugans gavel växer det en stor rugge. Om den inte funnes, så skulle 

man kunna se från Junibackens brygga till Abbe Nilssons brygga, nu kan man inte det. Det 

tycker Madicken är synd, men mamma tycker att det är bra. Mamma tycker visst att ju mindre 

man ser av Nilssons, dess bättre är det, varför kan ingen människa förstå. Man har väl fått 

ögonen för att se så mycket som möjligt. (Lindgren 1960, s. 25f).  

 

I denna sekvens ger berättaren läsaren en känsla av Kajsa, utan att hon med egna ord eller 

handlingar visar sin ståndpunkt. Som nämnts tidigare kommer diskussionen om klasskillnader 

att lyftas i kapitlet ”Diskussion”. Mamma Kajsa beskrivs också på ett implicit sätt i 

berättelsen och det sker exempelvis i avsnittet när Madicken fått stanna hemma från utflykten 

med skolklassen och till slut somnat på kvällskvisten:  

 

Nu sover hela Junibacken nere vid sin lugna å och mellan sina vita björkar. I det mörka huset är 

ingen vaken mer än mamma. Snart ska hon väl också sova, men först går hon en vända in i 

barnkammaren för att stoppa om sina flickor. Lisabet ligger på magen som vanligt. Man ser inte 

mer av henne än en brun nacke och en massa lockigt ljust hår. När mamma lutar sej över henne, 

mumlar hon i sömnen: – Du är inte klok, Madicken! Sedan går mamma till sin stora flicka. Men 

hennes stora flicka ser så liten ut, när hon sover. Liten och snäll, hennes ögonfransar är mörka 

mot kinden. Det ligger ett papper på golvet bredvid hennes säng. Mamma tar upp det och läser i 

nattlampans ljus. (Lindgren 1960, s. 76f).  

 

I citatet ovan beskrivs Kajsa genom sina egna handlingar och läsaren följer hennes agerande 

på kvällskvisten i barnkammaren, läsaren tolkar troligtvis in en omsorg om hennes barn 

genom hennes handlingar, men utan att det tydligt är framskrivet i berättelsen. Hon beskrivs 

både explicit och implicit i följande avsnitt när flickorna hamnat i bråk hos Linus-Ida:  

 

– Har mamma ringt, frågar Madicken oroligt. – Ja, men bara tre gånger säger farbror Berglund. 

– Oj, säjer Madicken. – Oj, säger Lisabet. – Hon undrar var ni blivit av, säjer farbror Berglund. 

Hon undrar, om ni lever överhuvudtaget. – Ja, nog för att vi lever, mumlar Madicken skamset. 

(Lindgren 1960, s. 94) 
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Citatet ovan visar att mamma Kajsa beskrivs i sekvenser där hon inte fysiskt närvarar, men 

ändock visar en moderlig omtanke. Telefonsamtalet till Berglund beskriver hennes orolighet 

utan att hon yttrar sig kring det rakt ut, det blir alltså berättarens röst som läsaren hör. 

Analysen visar således att mamma Kajsa både beskrivs på ett implicit och explicit sätt, det 

finns alltså avsnitt som visar på båda delarna, som citatet ovan.  

 

5.3.3 Lovis  

Även Ronja rövardotter är skriven ur ett tredjepersonsperspektiv. Personbeskrivningarna 

formuleras oftast implicit och läsaren får själv i relation till texten måla upp sin bild av Lovis. 

Det sker ofta i symbios och berättaren ger en bild som sedan underbyggs med handlingar av 

karaktären. Ett exempel på det är när Mattis blivit varse om att Borka och hans rövargäng 

uppehåller sig i en annan del av Mattisborgen:  

 

Med ett vrål tog Mattis soppgrytan som hängde över elden och slungade den i väggen så att 

soppan sprutade. Lovis hade suttit tyst och bara hört och sett. Nu var hon arg, och det märktes. 

Med en bunke nyvärpta ägg, nyss inhämtade från hönsgården, gick hon fram till Mattis. ”Här 

har du”, sa hon. ”Men du gör själv rent efter dej, kom ihåg det!” (Lindgren, 1981, s. 43f).   

 

I ovanstående citat beskrivs Lovis som arg och det tydliggörs med hennes egna handlingar 

och yttringar. Det är finns situationer då Lovis medverkar i situationer utan att själv tala för 

sig trots att de är få. Ett exempel på det är när Ronja är på väg att hoppa över helvetesgapet 

när Mattis tillfångatagit Birk: ”Undis och Lovis, de två som skulle tröstas, stod på var sin sida 

om Helvetesgapet med armarna i kors över bröstet och tittade varann stadigt in i ögonen. De 

såg ut att klara sej bra utan någon tröst.” (Lindgren 1981, s. 51). I denna situation beskrivs 

Lovis på ett sätt utan att det förstärks av hennes egna handlingar, hon beskrivs således på ett 

mer explicit sätt, även om det inte rakt igenom kan sägas vara explicit. Det är alltså 

berättarens röst som blir tydlig i citatet ovan.  

 

5.3.4 Sammanfattning  

Analysen visar att mammorna beskrivs både på ett explicit och implicit vis i de tre verken, 

men det implicita författargreppet dominerar. I denna analysdel finns klara likheter mellan de 

tre verken och mammorna, de beskrivs oftare på ett implicit sätt och läsaren får genom texten 

bilda sig en egen uppfattning om deras personligheter och handlingar. Denna fråga blir på ett 

sätt beroende av den föregående frågan huruvida mammorna för berättelsen framåt, detta 
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eftersom graden av viktighet gör att karaktärerna får olika plats och således beskrivs på olika 

sätt i de olika berättelserna. Nikolajeva menar att det explicita författargreppet är vanligare i 

äldre barnlitteratur (Nikolajeva 2017, s. 163ff). Dessa tre verk får i och med att de 

publicerades under andra halvan av 1900-talet beskrivas i termer av nyare barnlitteratur. 

Analysen går således i linje med resonemanget ovan att de implicita beskrivningarna i 

barnlitteratur blivit mer vanliga.  

 

5.4 Sammanfattning av kapitlet ”Analys” 

Analysen visar att det finns både likheter och skillnader mellan de tre mammorna. Likheterna 

blir främst tydliga i analysen huruvida karaktärerna kan ses som statiska eller dynamiska och 

runda eller platta. Mamma Alma, mamma Kajsa och mamma Lovis är alla exempel på runda 

karaktärer som förblir statiska genom berättelsernas gång. Det finns också likheter i att alla tre 

mammorna påverkar handlingen på något vis, det sker dock på olika sätt och deras handlingar 

och yttringar är olika oumbärliga för handlingens framfart, där Lovis kan ses som mest 

betydelsefull och Kajsa som den med minst betydelse för berättelsen. Det blev också tydligt 

att det i den tredje frågeställningen fanns klara likheter, de tre mammorna beskrivs oftast på 

ett implicit sätt och läsaren får själv skapa sig en uppfattning om dem och deras handlingar. 

Det finns också tillfällen då alla tre mammorna beskriv på ett mer explicit sätt. 

Sammanfattningsvis kan det poängteras att analysen utifrån frågeställningarna visar att det 

finns både likheter och skillnader mellan mamma Alma, mamma Kajsa och mamma Lovis.  
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6. Diskussion 

I detta avsnitt syftas det till att diskutera delar av min analys som jag finner intressanta. 

Kapitlet delas upp i en mer allmän diskussion om analysen för att sedan övergå till en mer 

specifik diskussion kring om hur böckerna kan användas i undervisning i de yngre 

årskurserna i grundskolan.  

 

6.1 Diskussion av analysen 

En tanke som hela tiden var närvarande i läsningen av mitt valda material var att jag under 

alla tre böckerna såg respektive films karaktärer i huvudet. Detta skulle kunna ha betydelse 

för analysens resultat och jag har under hela arbetets gång funderat på hur stor betydelse det 

kan ha. Det blev extra tydligt i analysen av mammornas egenskaper. I sekvenser då 

exempelvis Lovis visade sig ha ett hett temperament underbyggdes till viss del av min 

medvetenhet om hur Lena Nyman porträtterat henne i filmatiseringen. Att filmen till stor del 

är lik boken gör således också att skådespelarnas tolkning hamnar nära texten och detta gör att 

min analys kan ha påverkats av det. Men jag vill hävda att det inte skedde på ett negativt sätt.  

 

Kåreland skriver om skiftningen i barnlitteratur under 1900-talet, och menar att de vuxna 

karaktärerna gick från att vara auktoritära och uppfostrande till att bli mer jämbördiga med 

barnen. Detta ledde till att barnen i böckerna fick ta mer ansvar än tidigare (Kåreland 1994, s. 

98f). Ronja rövardotter (1981) är ett bra exempel på detta då hon visar sitt missnöje med att 

de vuxna karaktärerna rövar, alltså beter sig dumt mot sin omgivning och personerna i den. 

Denna aspekt går också att se i Madicken (1960), om än inte lika tydligt. Mamma Kajsa 

beskrivs med ett tydligt förakt mot den fattigare grannfamiljen Nilsson och det är Madicken 

som visar på en nytänkande och mer medmänsklig sida gentemot dem, och då främst Abbe. I 

Emil i Lönneberga (1963) blir detta perspektiv inte lika tydligt som i de andra två böckerna. 

Vad detta beror på kan min analys inte svara på, men ämnet skulle onekligen vara intressant 

att undersöka.  

 

Att undersöka i vilken mån mammorna påverkade handlingen och genom det ge dem en 

klassificering visade sig vara komplext. Efter inläsning av litteratur till kapitlet ”Teori och 

metod” blev det tydligt att Lovis är den mamma i Astrid Lindgrens verk som ses som mest 

betydelsefull, vilket Edström poängterar (Edström 1996, s. 32). Det intressanta med detta är 

att jag efter min läsning av mitt valda material fick en känsla av att Alma var mer närvarande 
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än Lovis genom berättelsen. Mest närvarande blir ju då inte synonym med mest betydelsefull, 

vilket analysen visar. Denna analys kan då ses som en näranalys som genom djupgående 

analyser visade andra resultat än de som först blev tydliga vid genomläsning av det valda 

materialet. Detta går återigen att koppla till Edström (1996) och hennes talade titel på artikeln 

som tidigare refererats till: ”Mamman hos Astrid Lindgren: betydelsefull även när hon inte 

syns”. Mammor i barnlitteratur är närvarande på en mängd olika sätt, och mest närvarande 

betyder inte nödvändigtvis mest viktig, vare sig för karaktärerna eller för berättelsen i sig.  

 

6.2 Astrids mammor i klassrummet?  

Edström skriver om olika mammor i Astrid Lindgrens verk, och att alla modergestalter inte är 

de biologiska (Edström 1996, s. 33). I Madicken finns det dels mamma Kajsa som innehar en 

modersroll, men det finns också pigan Alva som till och från i berättelsen också innehar rollen 

som en modergestalt. Det som är intressant med det och värt att lyfta till diskussion är just den 

aspekten i relation till ”regnbågsfamiljer” eller andra liknande begrepp. När boken skrevs 

1960 fanns det säkerligen inga intentioner på att spegla just ett sådant förhållande, detta 

eftersom det dröjer nästan tjugo år till innan homosexualitet avskaffas som sjukdom i Sverige. 

Alva och hennes modersroll kan dock spegla just den aspekten att alla mammor inte är den 

biologiska mamman utan kan vara en helt annan, och detta är en vanlig företeelse i 

barnlitteratur, exempelvis Elsa Beskow och hennes bok Tant Grön, tant Brun och tant 

Gredelin (1918). I en undervisningssituation skulle elever med enkelhet kunna reflektera 

kring att Alva som karaktär kan bytas ut till andra personer som innehar en föräldraroll, så 

som: två pappor, två mammor eller mor- och farföräldrar som nämndes under kapitlet ”Teori 

och metod”. Detta gör att boken med enkelhet kan användas i undervisningen kring 

värdegrund. Även de tydliga klasskillnaderna i Madicken kan syfta till att belysa det faktum 

att vårt samhälle idag också har tydliga klassindelningar mellan olika samhällsgrupper.  

 

Eklund skriver i sin uppsats att analysen visade på att karaktärerna har en vilja att göra rätt för 

sig i olika situationer (Eklund 2018, s. 25), och detta går också i linje med vad min analys har 

visat, då mammorna ofta vill göra gott mot sin omgivning. Men, det finns också exempel på 

när mammorna agerar tvivelaktigt, ett exempel på det är när Madickens mamma Kajsa visar 

en misstro mot den fattiga grannfamiljen Nilsson. Detta skulle också kunna lyftas som en 

diskussion i värdegrundsundervisning i de yngre åldrarna i grundskolan. Just denna aspekt 

skriver Göransson om och menar att en diskussion kring klasskillnader blir möjligt i 

klassrummet för de yngre åldrarna (Göransson 2010, s. 34).   
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Det valda materialet rymmer karaktärer som både vuxna och barn kan känna igen sig i. 

Böckerna bjuder också in till situationer som uppvisar både eftersträvansvärda handlingar och 

mindre eftersträvansvärda handlingar. Exempel på sådana handlingar är när Mattis vid 

helvetesgapet säger att han inte längre har något barn. Elever i skolan skulle med största 

sannolikhet kunna sätta sig in hur det skulle kännas om en pappa yttrade dessa ord till sitt 

barn. En annan sekvens som kan användas är den när Lovis tar hand om Birk trots att Mattis 

och rövarna visar sitt missnöje, Lovis gör det som är rätt oavsett vad omgivningen tycker. 

Även i denna sekvens skulle elever kunna identifiera sig med karaktärerna, dels Birk, men 

också Ronja. Dessa sekvenser skulle kunna användas som en del av boksamtal i klassrummet 

för att undervisa elever i värdegrunden. Detta skriver också Nilsson och Pettersson om och 

poängterar i sin undersökning vikten av att ha en gedigen planering för användning av böcker 

i klassrummet. De menar att en högläsning av böckerna inte är tillräckligt för en 

undervisningssituation utan bör kompletteras med en planering (Nilsson och Pettersson 2010, 

s. 34), och ett förslag skulle kunna vara boksamtal tillsammans med eleverna.  
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7. Förslag på vidare forskning 

Att analysera mammor i Astrid Lindgrens verk har varit både spännande, intressant och 

givande. För att kunna utveckla en annan slags förståelse av dessa karaktärer skulle en 

praktisk analys kunna genomföras med hjälp av barns upplevelser och tankar, och den skulle 

då skilja sig mycket från denna studie. Kåreland skriver om maktförhållandet kring 

barnlitteratur och anser att barn är underordnade de vuxna, detta eftersom det är vuxna som 

skriver, utger samt bedömer barnlitteratur (Kåreland 2013, s. 14f). Därför skulle en studie där 

barn och unga får komma till tals kring de tre mammorna i Astrid Lindgrens verk vara 

intressant i relation till det ovannämnda maktförhållandet. Detta skulle kunna göras både 

genom observationer i boksamtal där böckerna och karaktärerna diskuteras i grupp men också 

med hjälp av intervjuer där barnen får yttra sig i olika frågor kring böckerna samt de tre 

mammorna. Det är möjligt att barn skulle ge andra vinklar och åsikter än vad som kommit 

fram i denna analys. Detta skulle kunna ge än mer kunskap om på hur många olika plan 

Astrid Lindgrens böcker har, och hur många olika typer av läsare som hennes verk tilltalar.  

 

Du har kanske inte i läsningen av denna uppsats blivit så mycket klokare på vad Astrid 

Lindgrens ikoniska begrepp snickerboa, kringlor och rumpnissar faktiskt betyder. Min 

förhoppning är dock att du genom läsningen av denna text fått en bredare syn på hur olika 

karaktärer, i detta fall mammor, kan påverka en berättelse och dess riktning. Jag tror också att 

du som lärare eller blivande lärare fått upp ögonen för att böcker och karaktärer på olika sätt 

kan användas i undervisning i skolan. Och visst är det väl så att de flesta mammor med tiden 

distanseras från sina barn, men de är på ett eller annat vis alltid nära, både i verkligheten och i 

barnlitteratur.  
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