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Du är inte klok Madicken
Sjuåriga Madicken och hennes lillasyster Lisabet bor med sin mamma
och pappa i villan Junibacken, i utkanten av den lilla staden. Det är 1910tal och familjen har det gott ställt jämfört med de flesta. Filmen tar oss
tillbaka till ett svunnet Sverige, men många av problemen känns igen
idag. Varför är klasskompisen alltid så elak? Varför är grannen full nästan
jämt? Tänk om vännen jag älskar mest dör? Men glädjen finns där också;
Madicken är en glad, lekfull, kärleksfull unge som ”känner livet i sig” så
det smittar av sig på oss som får göra hennes bekantskap.
Vi får följa med upp på skolans tak, på höstbal och flyguppvisning, på
vardagliga äventyr och utmaningar. Med Madickens ögon ser vi orättvisor
och glädjeämnen, och är med när hon växer som människa. Filmen ger
många ingångar till samtal om livet ”förr i tiden” och hur det är att vara
barn, både då och nu.
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Om filmhandledningen
Film är ett spännande och mångfacetterat pedagogiskt
verktyg där våra handledningar är till för att vägleda
dig som lärare. Åldersrekommendationen, som här
sträcker sig mellan förskoleklass och årskurs 3, är just
en rekommendation. Man väljer själv om man vill
ta upp ett eller flera teman ur frågeställningarna och/
eller om man kan viga lite mer tid till fördjupning och
närstudier av själva filmmediet. Du känner dina elever
bäst och vet vad som kan vara relevant och intressant
just för dem.

Filmen och läroplanen

Vi får också ta del av en vardag genomsyrad av kristendom, något som var självklart till för inte alltför länge
sedan, och som är berikande för dagens barn att känna
till. I ”Lgr-11” (Historia, lågstadiet) finns många punkter
som berörs i filmen:
Att leva tillsammans
• Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger
och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och
skola.
• Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott
och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

”Förr i tiden” kan för ett lågstadiebarn inbegripa såväl
dinosaurier, riddare och kaffekvarnar– på samma
gång. Astrid Lindgrens böcker och filmade berättelser
har hjälpt många barn att förstå mer om vår 18- och
1900-talshistoria. Filmen om Madicken är inget undantag.

Att leva i närområdet
• Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i
tiden.

1910-talet var en omvälvande tid i Sverige, med stor
ojämlikhet både ekonomiskt och mellan könen. Madicken hör till de bättre bemedlade, i en relativt jämlik
familj. Under filmens gång hittar Madicken, med hjälp
av sin familj, sätt att förhålla sig till orättvisorna och
dela med sig till de som inga resurser har.

• Yrken och verksamheter i närområdet.
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• Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård,
räddningstjänst och skola.

Att leva i världen
• Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom (…) Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd
samt några av de vanligaste psalmerna.
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• Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla
människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet
med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
Att undersöka verkligheten
• Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
I Lgr-11 Biologi åk 1-3 står att vi ska lära känna ”människans kroppsdelar, deras namn och funktioner”. Detta
kan vara ett stöd när vi ser filmens första scen: när flickorna vaknat, leker och klär på sig märker vi av att sättet
att se på kroppar, och kanske speciellt flickors kroppar,
ändrats mycket sedan 1979. Det som då var frigjort
och ett uttryck för det allra mest naturliga blir idag en
plågsam påminnelse om att det finns andra sätt att se på
en naken barnkropp. Men att se en filmad berättelse kan
vara det allra bästa sättet att, i ett naturligt sammanhang,
närma oss detta känsliga ämne.

Handling
Filmen börjar på Valborgsmässoafton. Madicken, Lisabet och pigan Alva går till vårelden. Men Madicken tar
sina nya sandaler trots att mamma sagt att hon inte får.
När en av sandalerna försvinner blir Madicken förtvivlad, men Alva tröstar och vännen Abbe har lösningen i
innerfickan.
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I skolan klarar Madicken klasskamraten Mias svåra
utmaning: att balansera på skolans tak. Mia passar på att
ta överlärarens portmonnä när hon passerar hans öppna
fönster på väg upp. Nästa skoldag måste den skyldige
bekänna. Mia vägrar och blir hårt straffad.
Mia är alltid elak och tvär, speciellt mot Madicken.
Pappa Jonas, som inser att problemet bottnar i klasskamratens svårigheter, föreslår att Madicken ska pröva
att vara litet hygglig mot henne. Försöken faller inte
särskilt väl ut till en början, men innan filmen är slut har
Mias förtroende för Madicken vuxit, och de blir vänner.
Vändningen kommer när Madicken protesterar kraftfullt
då Mia blir slagen av överläraren.
När Madicken smittas av löss blir också ”Lus-Mia” kurerad med sabadillättika hemma på Junibacken. Medan
lössen dör, lever leken och vänskapen upp mellan forna
fienden.
Abbes kaniner hotas av räven. Då gillrar hans pappa,
den annars så oförmögne farbror Nilsson, en rävsax.
Men det är inte räven, utan nattsuddaren Nilsson själv
som går i fällan.
Abbe längtar efter äventyr, och Madicken får möjlighet
att hjälpa honom förverkliga sin dröm, att flyga med
flygmaskin.
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SPELA KLIPP

Källa: SF Studios

När han senare drabbas av svår lunginflammation får
vi tillsammans med Madicken känna dödens närvaro
en stund. Men Abbe klarar krisen.
Vi följer med på borgmästarinnans välgörenhetsbal
tillsammans med hela Madickens familj. Också pigan
Alva får följa med, vilket orsakar en mindre skandal i
en tid som gör stor skillnad på människor. Madicken,
som tycker så innerligt mycket om Alva, lider av den
småsinthet och orättvisa som drabbar Alva, när ingen
bjuder upp henne.
Filmen slutar på självaste julafton med ”jultomten och
storken på samma gång”, när Madicken och Lisabet
får ett litet syskon. Väntan är svår, varför måste barnet
komma och förstöra just julafton?? Men när systern
väl kommit är glädjen stor.
Madicken är ett barn som känner stor livsglädje,
har lätt att lära sig och kommer överens med nästan
alla. Men hennes stora hjärta rymmer också sorg och
förundran; grannen Nilsson som är full medan resten
av familjen sliter, Mias fattigdom, Alvas förnedring
på balen. Madickens tid är ganska olik vår, men vi
känner ändå igen oss. Även om det gått hundra år är
det mycket som är sig likt; att vara barn bland andra
barn, att höra till, utmana varandra, vara osams och
bli sams, känna rädsla, glädje och kärlek.

Före filmen
En spännande scen i Du är inte klok Madicken är när
Mia utmanar Madicken att balansera på skolans tak. En
”teaser” innan filmvisningen är klippet ovan. Det har
hög igenkänningsfaktor och gör barnen nyfikna på mer.

Teman att arbeta vidare med
Att stå upp för andra -och sig själv
Madicken har ambivalenta känslor för klasskamraten
Mia som alltid är arg, och särskilt på Madicken. Men
när överläraren straffar Mia med rottingen står Madicken inte ut. Hon ställer sig upp och skriker NEJ.
• Varför gör hon det? Hur förändras Madickens och
Mias relation efter det?
• Borgmästaren vill inte flyga men hans fru bestämmer
att han ska göra det. Vad händer då? Varför sade inte
borgmästaren ifrån?
• Har du varit med om att säga nej när något inte känts
bra? Har du låtit bli att säga nej fast du borde ha gjort
det? Varför är det viktigt att kunna säga nej?
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Alkohol
I början av 1900-talet var alkoholen ett stort samhällsproblem i vårt land. I filmen får vi en inblick i familjen
Nilssons liv, där pappan oftast ligger utslagen medan
sonen Abbe får göra hans jobb, och mamman ständigt
är orolig och får ta hand om sin man. I vår tid kan barn
också fara illa där alkohol finns med i bilden, då fulla
vuxna inte går att lita på. Men alkohol är en del av vår
kultur. Vi behöver kunna prata om ämnet på ett sakligt
sätt, så att barnen får ord på något de kanske funderar
över, och får känna att det finns någon att prata med, om
det behövs.
Löss
De fattiga barnen, syskonen Mia och Mattis, har huvudena fulla med ”pipper”, löss.
I trångbodda hem, där många sov i samma säng, var
det nästan omöjligt att hålla lössen borta. Då sades det
att löss berodde på snusk och smuts. Men också vi, i vår
renligare tid, har i perioder problem med löss.
• Har klassen varit med om något lusutbrott? Hur var
det? Hur känns det att ha löss? Vad kan man göra för att
få bort dem? Använder vi sabadillättika och luskam som
förr, eller har vi andra metoder?

• Berätta ur lusens perspektiv, om hur det är att vara lus i
någons hår.
• Gör en seriestrip eller animation om lusens liv. Hur ser
en lus ut i förstoring? Vad gör löss när de ses? Hänger
de i soffan, eller åker de sparkcykel i din hårbena? Vad är
bäst med att vara lus? Och vad är det sämsta?
Förr i tiden där jag bor nu
Hur såg det ut på den plats ni bor för 100, 75 eller 50 år
sedan? Många städer och orter har egna bildarkiv med
gamla foton där man kan hitta bilder av hur det såg ut
förr. Stockholmsboende kan leta i ”Stockholmskällan”.
Med litet hjälp kan eleverna själva hitta till, och botanisera i arkiven.
• Leta bland bilderna i ett bildarkiv på nätet som handlar
om just er stad/ort. Använd gärna Filmarkivet.se som har en ändamålenlig kartfunktion.
Välj ut ett foto och gör en egen berättelse om människorna och platsen.
• Fråga gamla släktingar om de har kvar bilder från långt
tillbaka. Be dem berätta vad de minns/vet om bilden.
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TIPS PÅ FÖRDJUPNING

PRODUKTIONSINFO

Läs

Sverige 1979

Böckerna om Madicken
Astrid Lindgrens berättelser har ett rykte om sig att
vara idylliska, men böckerna om Madicken är bra exempel på hur författaren inte räds livets skuggsidor,
och den sorg som drabbar även till synes välmående barn. Det finns två kapitelböcker om Madicken,
”Madicken” (1960) och ”Madicken och Junibackens
Pims” (1976). Det är berättelserna i den senare som
ligger till grund för filmen.

Regi: Göran Graffman
Producent: Olle Hellbom, Olle Nordemar
Manus: Astrid Lindgren
Klippning: Jan Persson
Foto: Jörgen Persson
Originalmusik: Bengt Hallberg

• När en bok blir film kommer inte alla händelser
med, så det lönar sig alltid att läsa böckerna också.
I boken ”Madicken och Junibackens Pims” får vi
veta mer om varför Abbe fick lunginflammation – en
mycket dramatisk händelse. Jämför hur boken berättar om händelsen, och hur filmen gör det.
• Visste ni att Madicken har funnits i verkligheten?
Hon var en av Astrid Lindgrens bästa vänner.
Läs mer om henne, och fler av Astrids figurer i filmer
och böcker här:
https://www.astridlindgren.com/sv/verken
Stockholmskällan
https://stockholmskallan.stockholm.se
Se
Filmarkivet.se

Rollista i urval:
Madicken: Jonna Liljendahl
Lisabet: Liv Alsterlund
Mamma: Monica Nordquist
Pappa: Björn Granath
Alva: Lis Nilheim
Farbror Nilsson: Allan Edwall
Tant Nilsson: Birgitta Andersson
Mia: Kerstin Hansson
Längd: 103 min
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KONTAKT
filmiskolan@filminstitutet.se
http://www.filminstitutet.se/filmpedagogik
Observera
Filminstitutet kan inte garantera att filmen finns i
distribution sedan den har slutat visas på ordinarie
biografrepertoar.
Här kan ni lära er mer om hur en hittar och bokar film
för visningar i lärande sammanhang.
https://www.filminstitutet.se/sv/fa-kunskap-om-film/
filmiskolan/om-att-boka-skolbio/

