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Sammanfattning 
Ellinor Hjortsberg: Askungen + Prins(essan)= sant: En bilderboksanalys av en traditionell och 

en normkritisk utgåva av Askungen (2019). Självständigt arbete, Svenska, inriktning f–3, 

avancerad nivå, 15 högskolepoäng. Institutionen för humaniora, utbildnings- och 

samhällsvetenskap.  

 

Uppsatsen analyserar Amanda Erikssons traditionella version av Askungen med en uttalad 

normkritisk version skriven av Alexander Jansson och Sofia Jensfelt. De båda versionerna 

utgår ifrån folksagans genre och är bilderböcker. Syftet med analysen är att undersöka vilka 

skillnader och likheter som finns mellan versionerna gällande handling och karaktärer i text 

och bild. Uppsatsen utgår ifrån folksagans kännetecken och olika typer av normer som finns i 

barnlitteratur. Analysen visar att versionerna innehåller en del likheter och skillnader. De båda 

versionerna följer folksagans genre till stor del men båda har valt att utelämna straffet för de 

onda karaktärerna i böckerna. Dessutom visar det sig att inte bara den normkritiska versionen 

utan även den traditionella innehåller normbrott. I den normkritiska versionen uttrycks dessa 

normbrott i bild medan den traditionella versionen uttrycker dem i texten. De båda böckerna 

normaliserar normbrotten snarare än att problematisera dem. De normer som berörs i 

böckerna är sexualitets-, familje-, köns-, genus-, kropps-, etnicitets- och socioekonomiska 

normer. I undervisningen kan dessa böcker användas för att lyfta värdegrundsfrågor och 

belysa normer och de kan även användas som material i ämnet svenska då de är sagor som 

alla känner igen, men med en modern touch.  

 

Nyckelord: Askungen, normer, folksaga, bröderna Grimm, normkritik, barnlitteratur, 

bilderböcker, undervisning.  
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1. Inledning 
Skolan är en plats där eleverna förväntas förvärva kunskaper som de har nytta av i framtiden. 

Dessa kunskaper ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmågor inom olika ämnen såsom 

matematik, svenska, engelska etcetera. Skolan är även en plats där eleverna ska utvecklas till 

demokratiska medborgare. Enligt Läroplanen för grundskolan, förskoleklass och 

fritidshemmet 2011 reviderad 2018 så ska eleverna bland annat fostras till att känna solidaritet 

och tolerans (Skolverket 2018, s. 5). Vidare ska skolan förmedla och fördjupa respekt för de 

mänskliga rättigheterna, jämställdhet mellan män och kvinnor, varje elevs integritet samt 

frihet och solidaritet mellan människor. Det här är värden som ska både förmedlas och 

genomsyra utbildningen (s. 5). Dessa värden kan tyckas självklara för oss i dag. De har 

utvecklats genom historien och är idag en naturlig del av både samhället och skolan. Dessa 

värden kan på så sätt förekomma som osynliga värden på samma sätt som vissa normer kan 

vara osynliga. Det kan exempelvis handla om hur människor hälsar på varandra, vilket kan se 

olika ut beroende på var man befinner sig eftersom normerna ser olika ut på olika platser i 

världen. Det kan ske genom antingen handslag eller med kindpussar. Dessa normer lär vi oss 

från det att vi är barn och normerna följer med och blir till osynliga regler för hur vi agerar 

både mot varandra i skolan och senare i samhället.  

 

I boken Flickor, pojkar och pedagoger menar författaren och forskaren Kajsa Wahlström att 

skolan är en maktfaktor i samhället. I skolan leker eleverna och socialiserar med människor i 

olika åldrar. Wahlström menar att som förälder kan man påverka och sätta normerna i 

hemmet eller då barnen leker på gården hemmavid. Det är dock svårare att göra det i skolan 

där föräldrarnas kontroll är begränsad. Skolan kan därför ses som en institution där ansvaret 

och kontrollen överlämnas till pedagogerna. Därför menar hon att det är viktigt att 

pedagogerna är medvetna om vilka normer de förmedlar till eleverna. Normerna kan både 

som Wahlström säger förmedlas av pedagogerna själva men de förmedlas och visualiseras 

även i böcker som används av pedagogerna (2004, s. 34).  

 

Enligt det centrala innehållet i ämnet svenska för årskurserna 1–3 så ska eleverna genom 

utbildningen få möta olika typer av texter, både sakprosa och berättande texter (Skolverket 

2018, s. 258). Därför kommer jag i den här uppsatsen att undersöka och jämföra barnlitteratur 

för årskurserna F-3. Jag kommer använda mig av två olika versioner av sagan Askungen. Den 

första är skriven av Amanda Eriksson och är utgiven av Bonnier Carlsen förlag (2002). Den 
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andra versionen är skriven av Alexander Jansson och Sofia Jensfelt och är utgiven av Olika 

förlag som är ett normkritiskt förlag (2018). Jag kommer jämföra den traditionella versionen 

av sagan med den nyare normkritiska versionen. Böckerna kategoriseras som bilderböcker 

och en närmare presentation av dessa böcker kommer senare i uppsatsen. Jag har valt att 

använda mig av bilderböcker då det passar den elevgruppen som jag kommer att arbeta i.          

2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka skillnader och likheter mellan dessa olika 

versioner av samma saga. Jag vill undersöka om något har tagits bort eller lagts till i 

handlingen och även jämföra och undersöka vad som illustreras från texten. Jag vill även 

undersöka om och på vilket sätt text och bild överensstämmer med varandra. Med hjälp av 

dessa likheter och skillnader mellan böckerna är min förhoppning att jag kan dra slutsatser om 

vilka underliggande normer som kan bli synliga i böckerna.  

 

•   Vilka av folksagans kännetecken gällande genre och form finns representerade i 

sagorna?  

 

•   På vilket sätt skiljer sig framställningen av karaktärerna och handlingen i en uttalad 

normkritisk bok som Askungen i jämförelse med en traditionell version av samma 

saga?  

 

•   Vilka underliggande normer kan upptäckas vid jämförande av karaktärer och handling 

i både text och bild i respektive bok?  

 

3. Disposition 
Först kommer en bakgrund där de två böckernas innehåll presenteras kort samt en 

presentation av respektive författare och illustratör. I bakgrunden ges även en förklaring av 

begreppen normkritik och normkreativitet och skillnaden mellan dem. Därefter kommer 

teoriavsnittet där analysverktygen beskrivs som efterföljs av metodavsnittet. Sedan kartläggs 

den tidigare forskningen kring Askungen och normativitet i litteratur. Analysen har delats upp 

i två delar, en för varje bok och sedan kommer jag göra en jämförelse mellan böckerna i 

slutsatserna. Uppsatsen avslutas med en diskussion kring användningen av litteratur i 

undervisningen och utblickar till debatten om att ändra i barnlitteratur. 
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4. Bakgrund 
Jag har valt att analysera två olika versioner av sagan Askungen. Den ena boken är skriven av 

Amanda Eriksson. Den är utgiven år 2002 och utgår ifrån bröderna Grimms version av 

folksagan. Den andra boken är skriven av Alexander Jansson och Sofia Jensfelt och är utgiven 

år 2018. Nedan kommer jag presentera böckerna var för sig och därefter i analysen kommer 

jag ytterligare presentera sagan och ge exempel från böckerna för att senare jämföra 

böckernas likheter och skillnader. I texten benämner jag böckerna som den traditionella 

versionen och den normkritiska versionen för att förenkla läsningen.   

 

4.1 Val av primärkällor 

Jag har valt dessa versioner av Askungen därför att mitt intresse var att undersöka och jämföra 

en normkritisk utgåva med en traditionell utgåva. Båda böckerna tillhör kategorin 

bilderböcker och har ett omfång på cirka 30 sidor. Den normkritiska utgåvan riktar sig till 

åldrarna 3–6 år enligt förlagets hemsida. Jag tror dock att den utgåvan även kan passa för 

åldrarna 7–8 år då eleverna kan läsa den själva i den åldern. Den andra utgåvan som är mer 

traditionell kategoriseras av biblioteket som ”bilderbok för små barn”. Även den upplever jag 

kan läsas av elever i 6–8 års åldern som en bok att läsa själv eftersom textmängden tillåter det. 

Böckerna är jämförbara då de båda är bilderböcker som riktar sig till samma åldrar och 

böckernas omfång är ungefär lika stort. Det finns även andra bilderböcker för dessa åldrar och 

andra versioner av Askungen i sagosamlingar. Jag har valt bort de böcker som innehåller mera 

text såsom kapitelböcker för att jag vill att eleverna ska kunna läsa böckerna själva med hjälp 

av bilderna. Jag har även valt bort kapitelböckerna för att jag vill jämföra och undersöka hur 

böckernas bilder och text samspelar med varandra, och detta är inte möjligt med kapitelböcker 

som inte är illustrerade. 

  

4.2 Presentation av författarna 
Den traditionella utgåvan av Askungen är både skriven och illustrerad av Amanda Eriksson 

och kom ut 2002, den är skriven efter bröderna Grimm står det på första sidan i boken. 

Eriksson är född 1970 i Stockholm och är författare samt illustratör. Eriksson har skrivit totalt 

nio böcker och illustrerat fyra av dessa, alla dessa kategoriseras som barn- och 

ungdomsböcker. Hon har även skrivit och illustrerat två böcker på samma tema som 

Askungen men om Törnrosa och Snövit.     
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Den normkritiska utgåvan av Askungen är skriven av Alexander Jansson och Sofia Jensfelt 

och kom ut år 2018. Författarna har även skrivit en normkritisk version av sagan om 

Rödluvan, båda böckerna är utgivna av Olika förlag i en serie som de valt att kalla Moderna 

sagor. Begreppen normkritisk och normkreativ kommer jag att förklara senare i uppsatsen. 

Jansson är född i Årjäng i Värmland men bor numera i Göteborg. Han är utbildad copywriter. 

Han har både skrivit och illustrerat andra böcker såsom Monster, spöken och kanelbullar som 

är skriven 2017 och Bröderna Grimms Hans och Greta som är utgiven 2018. 

 

Sofia Jensfelt är uppvuxen i Göteborg och jobbar som Art director. Askungen är Jensfelts 

första barnbok, tidigare har hon skrivit boken Bulimibibeln som handlar om relationen till sin 

kropp. Enligt Olikas hemsida och i presentationen av författarna som finns i slutet på 

Askungen så var det Sofia Jensfelts idé att förnya både Askungen och Rödluvan, idén fick hon 

då hon läste en äldre version för sina barn. 

 

Silvy Strand bor på Gotland och är både utbildad tecknare och arkeolog. Hon har illustrerat 

både Askungen och Rödluvan. Hon är en tecknare som älskar sagor, enligt presentationen av 

henne sist i boken om Askungen. Hon har illustrerat totalt sju böcker, bland annat böckerna 

Uppdrag: Skrämmarna och Uppdrag: Rädda julen.  

 

4.3 Presentation av böckerna 

I den traditionella versionen av Askungen får läsaren följa Askungens väg från fattig hjälpreda 

till att finna sin prins och gifta sig. Läsaren får möta karaktärerna Askungen, hennes pappa 

Greven, Styvmamman med sina två döttrar, den goda fen och prinsen. Förutom dessa 

karaktärer som nämns i texten så får läsaren möta Askungens två följeslagare som är små djur 

dessa illustreras endast. 

 

I den normkritiska versionen av Askungen får läsaren följa Askungens resa från att bo i 

källaren hos sin faster till att åka på äventyr med Prinsessan. I den här versionen av sagan får 

vi möta Askungen, hennes faster och de två kusinerna, den goda fen och Prinsessan.  

 

4.4 Normkritik och normkreativitet 
Utvecklingspedagog Maria Heimer skriver i boken Normkreativitet i barn- och 

ungdomslitteratur om normer och om begreppet normkreativitet (2018). Normer kan 
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manifestera sig i idéer, föreställningar och förväntningar och hur dessa förhåller sig till det 

som anses ”normalt”. Dessa normer kan röra exempelvis ämnen som kroppen, genus, 

sexualitet, familj, kön, etnicitet etc. Föreställningen om det som är ”normalt” och normativt 

sammanfaller med det som majoriteten är eller gör enligt Heimer. De samhälleliga normerna 

förändras med tiden och kan se olika ut i olika delar av världen. Ett normkreativt arbetssätt 

innebär att man strävar efter att normerna ska förändras och bli rymligare. Det innebär att 

varje individ ska ges möjlighet att utvecklas på ett unikt sätt och inte begränsas av exempelvis 

kön, sin socioekonomiska bakgrund eller etnicitet. Normer finns omkring oss även i 

barnlitteratur där en del normer både befästs och bevaras samt för vidare stereotypa 

könsroller. Heimer menar att barnlitteratur kan delas in i två kategorier. Det finns böcker som 

normaliserar eller problematiserar. En bok som normaliserar låter det avvikande vara 

självklart medan den problematiserande boken synliggör de avvikande och normbrytande (s. 

7–8).  

 

Maria Jönsson berör i kapitlet ”Normer i normkritisk barnlitteratur- om frihet, emancipation 

och tvånget att bli kär” i boken Unga läser: läsning, normer och demokrati, begreppet 

normkritik (Jönsson 2017). Hon menar att normkritik kan ställas i motsats till 

toleranspedagogik. I toleranspedagogik fokuseras det som avviker från normen exempelvis 

marginaliserade grupper och identiteter som ska synliggöras och uppvärderas. Det skiljer sig 

från ett normkritiskt perspektiv där blicken riktas mot den norm som producerar det 

avvikande. Normen är ofta osynlig och subtil men synliggörs vid ifrågasättande, exempelvis 

normbrott (s. 15).   

     

4.5 Normkritiska förlaget Olika 

Den normkritiska boken är utgiven av Olika förlag som enligt sin hemsida ger ut 

normkreativa böcker. Normkreativitet innebär enligt Olika förlaget att se människors resurser 

istället för att hindras av stereotyper (Olika förlag hemsida 1, 2019). Förlaget ger både ut 

böcker men de håller även utbildningar om normkritik och normkreativitet. De menar att 

normer kan synliggöras då de ifrågasätts och vidare skapa en inkluderande verksamhet (Olika 

förlag hemsida 2, 2019). På första sidan av boken Askungen står det ”Böcker ut & in– ut med 

stereotyperna– in med möjligheterna” vilket signalerar att förlaget är ett normkritiskt förlag 

(Jansson och Jenfelt 2018). Förlaget vill problematisera barnlitteraturen och väljer därför att 

lyfta mångfald och vill utmana stereotyper samt normer. Det görs för att alla barn ska stärkas 
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att vara den de vill vara. En av skillnaderna mellan ett normkritiskt förlag och ett traditionellt 

är att ett normkritiskt förlag förhåller sig mer aktivt till texter och synliggör ett normkritiskt 

perspektiv (Jönsson 2017, s. 17).   

5. Teori och metod 

5.1 Teori 

Nedan kommer jag presentera olika begrepp och beskriva hur jag kommer använda dem för 

att kunna analysera mina primärkällor.  

 

I boken Mötet med barnboken poängterar barnboksforskaren Lena Kåreland att det är viktigt 

att komma ihåg att bilder i bilderböcker precis som med text kan tolkas (Kåreland 2001, s. 

42). Bildspråket är viktigt och är en del av kommunikationen mellan människor, menar hon. 

Bilderna i bilderböcker kan lyfta fram ideologier och innehållet kan relateras till kulturhistoria 

och kan berätta något om tiden då sagan skrevs (s. 42). Kårelands beskrivning av bildspråk 

som kommunikation kan hjälpa mig att identifiera om och vilka normer som bilderna och 

texten kommunicerar till läsaren.  

 

I boken beskriver Kåreland även folksagans kännetecken. Ett exempel är folksagans 

utnyttjande av tretalet och tolvtalet (2001). Ett annat karaktärsdrag är de övernaturliga 

inslagen i form av exempelvis djur, magi, troll eller häxor. Kåreland beskriver även att 

handlingen inte är specificerad till någon tidsepok eller miljö. Ett tema som dominerar i 

folksagan är kampen mellan det onda och goda. Sagan avslutas ofta med ett lyckligt slut och 

har på så vis en optimistisk framtoning (s. 61–62). Folksagan har haft skrämmande troll och 

häxor som i vissa tider ansetts varit ett alltför skrämmande inslag vilket har medfört att 

bröderna Grimms versioner har förbjudits på vissa barnbibliotek (s. 64). Jag använder mig av 

Kårelands definition av folksagan och dess karaktärsdrag för att kunna analysera 

primärkällornas genre och om de följer den.    

 

Litteraturvetaren Ulla Rhedin beskriver i boken Bilderboken: på väg mot en teori tre olika 

typer av bilderböcker (2001). Hon menar att bilderböcker går att dela in i tre olika kategorier: 

Den episka bilderboken, den expanderade texten och den genuina bilderboken. Det som 

skiljer dessa åt är relationen mellan bild och text. I den episka bilderboken är texten 

överordnad bilden och driver även handlingen på egen hand. Bilderna behövs inte för att 

förstå handlingen (s. 81). Den expanderade texten skiljer sig åt då berättelsen och texten är 
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skriven för att illustreras och är således inte fullbordad förrän bild och text finns. Bilderna i 

den här kategorin ger läsaren uppfattning om miljö och tidsaspekt (s. 88–89). I en genuin 

bilderbok så drivs handlingen framåt med hjälp av text och bild (s. 96 och 100). Texten är 

oftast sparsam och även bokens format är utformad för att ge bilderna plats vilket skiljer sig 

från de tidigare kategorierna (s. 96 och 101).  

 

I boken Bilderbokens pusselbitar beskriver barnlitteraturforskaren Maria Nikolajeva 

förhållandet mellan text och bild (2000). Bilderboken har två uttrycksformer. Både den 

visuella och den verbala används för att en bok ska kategoriseras som en bilderbok. En 

bilderbok bör innehålla minst en bild per uppslag och inneha en relation mellan text och bild. 

Det förhållandet skiljer bilderboken från en illustrerad bok där bilderna har kommit till efter 

texten och där texten kan existera oberoende av bilderna (s. 11 och 16–17). Bilderboken 

utnyttjar de två uttryckssätten genom att bilderna och texten antingen fyller i luckor åt 

varandra och på så vis kompletterar varandra (s. 13 och 145). I bilderböcker kan 

personskildringen se olika ut den kan vara mer eller mindre detaljerad. Bilder är ett effektivt 

sätt att beskriva då betraktaren kan ta till sig bilden omedelbart medan texten kan utlämna 

information som bilden ger (s. 139–140). Jag vill med hjälp av Nikolajeva undersöka hur 

förhållandet mellan bild och text ser ut för de böcker som kommer att analyseras i den här 

uppsatsen. Förhållandet mellan bilder och text kan även skifta beroende av om 

upphovspersonerna för en bok är olika personer eller en och samma person. Nikolajeva menar 

att de bästa och mest berömda bilderböckerna är skapade av en och samma person. Då sker 

antagligen utformandet utav bild och text parallellt. Omvänt kan illustratörernas frihet 

begränsas om de ställs inför en färdig text (s. 89). Samarbetet mellan författaren och 

illustratör belyser även Lars Peterson i kapitlet ”Om upprorets lust och en frigörande 

bananrevy: sex bilderboksanalyser” i boken I bilderbokens värld 1880–1980.  

 

I boken Barnbokens byggklossar beskriver Nikolajeva begreppet fabel eller intrig som är en 

konstruktion som görs medvetet av författaren (2017, s. 63). Fabeln består av en spänning 

mellan exempelvis önskan och att önskan går i uppfyllelse. En fabel är ett händelseförlopp 

mellan en förlust eller skada och det lyckliga slutet (s. 64). Det finns sju olika händelseförlopp 

som alla skönlitteratur och berättelser utnyttjar några exempel på dessa är: tragedi, komedi, 

resa och återkomst, från trasor till rikedom samt sökande (s. 65). Nikolajeva menar att det 

finns ett vanligt förekommande handlingsförlopp i barnlitteratur som följer samma mönster. 

Grundmönstret är cirkulärt och uppdelat i två olika miljöer hemmet och borta. Hemmet är 
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tryggt men tråkigt och huvudpersonen längtar bort där det är spännande men farligt för att 

sedan återvända hem med nya kunskaper eller skatter (s. 72). Folksagor har alltid ett lyckligt 

slut och i kärlekshistorier innebär föreningen mellan hjälte och hjältinna det lyckliga slutet (s. 

77–78). I litteratur för små barn används ofta miljöer som är bekanta för dem såsom 

barnkammaren, skolan eller hemmet (s. 117). Enligt Nikolajeva så finns det en skillnad i 

pojk- och flickböcker gällande var de utspelar sig. Flickböckerna utspelar sig oftast inomhus i 

exempelvis hemmet (s. 121). Personer/karaktärer som uppvisar ett performativt genus, alltså 

beter sig på ett föreskrivet sätt som avslöjar deras genustillhörighet och bryter mot det (s. 

193). Könsstereotyper beter sig som de förväntas göra utifrån de rådande normerna (s. 191). 

De litterära personerna gestaltas genom sina handlingar, beteenden, uttalanden, tankar, sitt 

utseende, kommentarer från andra personer eller berättarens kommentarer (s. 164). De yttre 

beskrivningarna är mera framträdande i flickböcker än i pojkböcker menar Nikolajeva (s. 

164). Queer-teori vill inte byta en norm mot en annan utan målet är att alla normförhållanden 

ska vara lika normala (s. 29).   

     

Docenten och litteraturvetaren Mia Österlund har skrivit kapitlet ”Queerfeministisk 

bilderboksanalys” i boken Queera läsningar. Där beskriver hon hur ett queerfeministiskt 

perspektiv på bildböcker kan se ut (Österlund 2012, s. 253). Hon menar att ett 

queerfeministiskt perspektiv möjliggör läsning av hur kön och sexualitet gestaltas i 

bilderböcker. Jag vill använda mig av hennes tolkning av queerfeministiskt perspektiv för att 

kartlägga hur mina primärkällor gestaltar karaktärernas kön och deras sexualitet. Ordet queer 

kan enligt Österlund översättas till skev för att inkludera flera normbrott mot 

heteronormativitet (s. 257). Det queerfeministiska perspektivet härstammar från queerteorin 

som handlar om att utreda hur sexuella normer uppstår, upprätthålls och rubbas i bilderböcker 

(s. 258).  

 

Filosofidoktorn Linda T Parsons har skrivit rapporten ”Ella Evolving: Cinderella Stories and 

the Construction of Gender Appropriate Behavior” (2004). I rapporten analyseras fyra olika 

versioner av sagan Askungen. Dessa fyra versioner delas in i traditionella versioner och 

feministiska nyversioner. Jag har främst intresserat mig för de traditionella då de böcker jag 

kommer analysera utgår från traditionella folksagor. De traditionella versionerna är skrivna av 

Charles Perrault och bröderna Grimm. Parsons menar att dessa versioner skiljer sig åt då de är 

skrivna för olika publik. Enligt Parsons tolkning av Perraults version så den skriven för att 

tillfredsställa aristokratin och bröderna Grimms version vill representera folket på ett 
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autentiskt sätt (s. 144 och 146). Detta får till konsekvens att de kvinnliga karaktärerna 

framställs på skilda sätt. I Perraults version beskrivs kvinnorna som svaga, beroende, 

självuppoffrande och vackra. Kvinnorna skrivs fram som offer som inte kan föra sin egen 

talan eller kan agera autonomt, medan männen skrivs fram som starka, mäktiga, dominanta 

och aktiva (s. 137). Det visar på en patriarkal tradition. I bröderna Grimms version beskrivs 

Askungen som en handlingskraftig och initiativtagande person som själv väljer sitt öde. 

Askungens känslor såsom sorgen efter moderns bortgång och ilskan över hemsituationen 

skildras i sagan. Parsons menar att Grimms version även visar på jämställdhet då könsrollerna 

är vidgade. Exempelvis då Prinsen är den som söker efter Askungen då hon tappat skon och 

då Prinsen kallar Askungen för sin partner (s. 146). Hon menar vidare att bröderna Grimms 

version utgår, till skillnad från Perrault, från en matriarkal tradition. I bröderna Grimms 

version ges Askungens känslor såsom ilska och sorg utrymme. Hennes godhet ger henne även 

lycka medan styvsystrarnas onda gärningar straffar dem i slutet då fåglar pickar ut deras ögon. 

Parsons analys visar att det är viktigt för lärare att förmedla förståelse och meningsskapande 

bland annat av texter för att eleverna ska kunna vidga könsroller och stå emot hegemoniska 

strukturer. 

 

I kapitlet ”Att vägra normen och att omsluta den” i boken Barnlitteraturens värden och 

värderingar skriver barnboksforskaren Åsa Warnqvist om hur illustrationernas färgsättning 

kan användas för att gestalta olika värden såsom rött för kärlek och romantik (s. 198). Ett av 

syftena med min undersökning berör samarbetet mellan text och bild vilken jag kan 

undersöka med hjälp av färgsättningen i bilderna och hur de förändras med sagans 

händelseförlopp. Warnqvist berör även relationen mellan bild och text och menar att de även 

kan stå i ett motsatsförhållande om de förmedlar olika känslor exempelvis om texten 

förmedlar en olyckshändelse medan bilden genom sitt bildspråk visar på att det som hände i 

texten inte var en olyckshändelse utan en medveten handling vilket förmedlas med hjälp av 

ansiktsuttryck och kroppsspråk (2012, s. 190). Warnqvist berör även homosexualitet och 

menar att det kan ses som ett normbrott då homosexualitet nämns i barnlitteratur (s. 182).    

 

Heimer beskriver i boken som nämndes i bakgrundsavsnittet sju olika normer: könsnormer, 

genusnormer, sexualitetsnormer, kropps- och funktionsnormer, familjenormer, 

socioekonomiska normer och etnicitetsnormer som jag kommer beskriva nedan utifrån hennes 

definition (2018). Könsnormer bygger på tanken om två skilda biologiska kön, ett manligt och 

ett kvinnligt. Könsidentitet är den identitet som personen själv tillskriver sig och medföljer 
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pronomen hon, han eller hen (s. 23). Genusnormer skiljs från könsnormer då genusnormer 

handlar om de förväntningar som finns på en människa utifrån könet som omgivningen 

tillskriver personen. Det handlar exempelvis om hur personen klär sig, sysslor och känslor 

som förmedlas (s. 129). Sexualitetsnormer bygger på förväntningar om att en person blir kär i 

och vill vara tillsammans med person av motsatt kön (s. 109). Kropps- och funktionsnormen 

ifrågasätts igenom att synliggöra kroppar som är större eller människor som har en 

funktionsvariation exempelvis Downs syndrom eller hörselskada (s. 11). Funktionsnormen 

kommer inte att beröras i den här uppsatsen då ingen av karaktärerna har en 

funktionsvariation. Familjenormer grundar sig på tanken om kärnfamiljen, alltså en familj 

med två vuxna som delar på ansvar och ekonomi. Kärnfamiljen består oftast av mamma, 

pappa och barn. I motsats till kärnfamiljen finns familjekonstellationer som brukar kallas för 

stjärnfamiljer eller lapptäcksfamiljer. En annan familjekonstellation som förekommer är även 

regnbågsfamiljer (s. 67). Socioekonomiska normer innebär att det skapar grupperingar utifrån 

exempelvis makt och inflytande. Dessa grupperingar är kopplade till konsumtion och vilka 

resurser individen har att både röra sig med och som finns runt omkring. Individen föds in i 

olika socioekonomiska normer utifrån grupp/klass som den tillhör men dessa kan förändras 

under individens livstid (s. 123). Den sista normen som jag kommer använda mig av 

benämner Heimer som etnicitetsnorm. Den innebär att människor värderas olika utifrån 

etnicitet, begreppet etnicitet innebär identifikation med etnisk grupp exempelvis att identifiera 

och känna medkänsla med andra av samma hudfärg (s. 33). I analysen kommer jag använda 

Heimers normbeskrivningar (e.d) för att belysa olika normer och normbrott i böckerna.    

 

5.2 Metod 
Jag valde att studera bilderböcker för att det passar i åldrarna 6–9 år som jag kommer att 

arbeta med. Jag visste tidigt i processen att jag ville använda mig av en normkritisk bok och 

jämföra den med en äldre bilderbok som i det här fallet blev Askungen av Amanda Eriksson 

från 2002. Jag ville undvika bilderböcker som har inspirerats av Disneyversionerna av 

Askungen utan jag ville ha en bilderbok som ligger så nära folksagans genre som möjligt. 

Därför valde jag Erikssons version, dels för att det är en bilderbok för samma ålder och dels 

för att den är uttryckligen är skriven efter bröderna Grimm.  

 

Jag började min analys av böckerna med att dela in dem efter deras uppslag då det fattades 

sidnummer. Jag valde att dela in i uppslag då det förekom helbilder på flera ställen i böckerna 



 11 

vilket är vanligt i bilderböcker. Jag började med att kartlägga vilka karaktärer som återfanns i 

respektive bok för att se om det var någon skillnad emellan böckerna. Därefter gick jag 

igenom varje uppslag och beskrev vad som hände för att kunna utröna skillnader och likheter 

mellan sagornas handlingar och karaktärer. Det gjorde jag för att få syn på vilka normer som 

förmedlas. Under kartläggningen av böckerna markerade jag olika kännetecken för folksagans 

genre för att ta reda på om bilderböckerna använder sig av dessa kännetecken fortfarande. 

Askungen är ju en gammal saga som skrivits i många versioner, så därför tyckte jag att det var 

intressant att ta reda på dessa kännetecken.  

 

Analysdelen har jag delat upp i två kategorier: genre och form samt karaktärer och normer. I 

den första kategorin studerar jag sagorna utifrån folksagans kännetecken för att ta reda på vad 

som ändrats och inte i sagornas handling. Dessa kategorier tillämpas på båda böckerna med 

avsikt att beskriva handlingen var för sig och därefter jämförs böckerna under avsnittet 

slutsatser. Å ena sidan kan det upplevas som repetitivt men å andra sidan tror jag att en viss 

upprepning underlättar läsningen av uppsatsen. Den andra kategorin belyser karaktärerna med 

det dubbla ärendet att både undersöka vilka karaktärer som finns med, och vilka som 

förändras mellan de olika versionerna av sagorna. Jag synliggör karaktärerna med hjälp av 

citat och beskrivningar för att undersöka underliggande normer i böckerna. Dessa två 

kategorier tillsammans med slutsatserna speglar och besvarar mina frågeställningar.  

 

De böcker jag har analyserat är som tidigare nämnt båda bilderböcker och därför blir det 

oundvikligt att inte undersöka och jämföra text och bild. Texten beskriver karaktärernas 

egenskaper och bilderna illustrerar karaktärernas utseende samt handlingar. Bilderböcker 

använder sig som tidigare nämnt av dessa uttrycksformer parallellt. Bildspråket förstärker 

texten och kan ge läsaren information som inte finns i texten och vice versa. Jag undersöker 

text och bild för att hitta vad som illustreras från texten och även vad som illustreras som inte 

nämns i texten.  

6. Tidigare forskning 
Det är inte rimligt att inom ramen för den här uppsatsen kartlägga all den forskning som finns 

kring sagor eftersom forskningen inom det här området är stor. Då den här undersökningen är 

begränsad så har jag valt att avgränsa den tidigare forskningen kring att söka specifikt på 

studier om Askungen, normativitet, bilderböcker, genus och makt. Jag har delat in 

forskningen efter de databaser som använts.  
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På databasen Diva sökte jag ”Askungen” och klickade i studentuppsatser och fick då 12 

träffar. Jag hittade två studentuppsatser som jämför olika versioner av Askungen. Den ena 

uppsatsen jämför sagan med filmen och den andra uppsatsen utgår från bröderna Grimms 

folksaga och undersöker adaptionen till en Disneys version och i uppsats används bilderboken 

som är skriven av Jansson och Jensfelt. Ingen av dessa uppsatser berör normerna i Askungen 

eller gör en jämförelse av bild och text. Det finns en annan studentuppsats som använder sig 

av Amanda Erikssons version av Askungen. Dock berör den endast maktförhållandet och 

Askungens förändring ur ett intersektionellt perspektiv. Den versionen av Askungen jämförs 

med bröderna Grimms version och en bilderbok efter Disneys-version. Det finns en uppsats 

som berör könsroller men då jämförs Askungen med Snövit. Då jag sökte på ”norm” och 

”bilderbok” hittade jag 23 studentuppsatser som berör detta men ingen av dem berör 

uttryckligen normerna i Askungen. Då jag la till ”saga” så fick jag fram 3 studentuppsatser. 

Den första är en kvalitativ studie som berör makt och motstånd i Alfons Åberg, den andra 

berör genus, normbrytning och stereotyper i bilderboken Se upp för krokodilen! och den tredje 

uppsatsen berör ADHD i fyra olika bilderböcker. Jag har hittat en uppsats som jämför två 

normkritiska bilderböcker med två icke normkritiska bilderböcker med varandra. Ingen av 

dessa studentuppsatser jämför de böcker som jag har valt och det är heller ingen av dessa 

uppsatser som berör normerna i dessa böcker.  

 

Vid sökningar i databasen Eric (Ebsco) på sökordet ”Cinderella” och med urvalskriterierna 

”Children’s literature in education” fick jag dels fram material som jag redan hittat i andra 

databaser, dels titlar som inte specifikt handlade om Askungen och därför föll utanför ramarna 

för denna undersökning. Jag har även genomfört en sökning i databasen Swepub på 

”Askungen”. Där fick jag fram ett bokkapitel skrivet av Tommy Olofsson som berör uttrycket 

att ”tappa en sko” (2011). Uttrycket är en omskrivning för att tappa svendomen eller 

oskulden. Jag har även hittat en doktorsavhandling som handlar om normer och genus i sagor, 

nämligen Märtha Anderssons doktorsavhandling. Hon är universitetslektor vid Luleås 

tekniska universitet och har skrivit avhandlingen Berättandets möjligheter: Multimodala 

berättelser och estetiska lärprocesser (Andersson 2014). Avhandlingen syftar till att 

undersöka elevers meningsskapande i multimodala sagor i estetiska lärprocesser. Begreppet 

multimodal innebär i Anderssons studie samverkan mellan olika medier såsom bild, rörlig 

film, ljud med flera för att förstärka berättandets mening (s. 6). I avhandlingen berör 

Andersson genus i berättelser. Hon menar att klassiska sagor kan förmedla stereotypa drag 
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vilket inverkar på elevernas val av innehåll och karaktärer då de skriver egna berättelser (s. 

42). Andersson hänvisar till Änggårds teorier om kön och hur kön skapas som Andersson 

använt vid analysen av två berättelser. I analysen visar Andersson att flickor och pojkars 

bilder till berättelserna skiljde sig åt. Flickornas bilder avbildade familj, fritid och vila medan 

pojkarnas bilder förställer väsen som använder vapen (s. 111–112). Genusperspektivet var 

inte en del Anderssons syfte med avhandlingen och det var inte genusperspektivet som 

primärt undersöktes utan elevernas meningsskapande i multimodala berättelser och estetiska 

lärprocesser. Dock visar könsuppdelningen på stereotypa mönster i sagor som påverkar 

eleverna då de själva konstruerar sagor. Det visar i sin tur på de stereotypa och normativa 

bilderna i exempelvis bilderböcker vilket jag undersöker i den här uppsatsen.   

7. Analys 
De två versionerna av Askungen som kommer analyseras är alltså en traditionell version 

skriven av Amanda Eriksson och en normkritisk version skriven av Alexander Jansson och 

Sofia Jensfelt. Jag kommer nedan att beskriva karaktärer och innehåll var för sig. Sedan 

kommer jag jämföra skillnader och likheter mellan böckerna. De frågeställningar som ska 

besvaras i analysen är: Vilka av folksagans kännetecken gällande genre och form finns 

representerade i sagorna? På vilket sätt skiljer sig framställningen av karaktärerna och 

handlingen i en uttalad normkritisk bok som Askungen i jämförelse med en traditionell 

version av samma saga? Vilka underliggande normer kan upptäckas vid jämförande av 

karaktärer och handling i både text och bild i respektive bok?  

 

7.1 Traditionell version av Askungen av Amanda Eriksson 

Sagan inleds klassiskt med ”Det var en gång [...]” och på bilden får läsaren se en flicka som 

sitter i en fåtölj och läser. Bredvid henne i den andra fåtöljen sitter en man och läser en 

tidning. På den första sidan får läsaren veta att Askungens mamma är död och hon bor endast 

tillsammans med sin pappa Greven (1:a uppslaget). Pappan känner sig ensam och gifter därför 

om sig med en kvinna som verkar trevlig. Frun har två döttrar och de flyttar in i Grevens hus. 

På det första uppslaget sitter Greven och Askungen framför en brasa och över den öppna 

spisen hänger en tavla som föreställer Askungens mamma, bredvid tavlan brinner två ljus. Då 

Greven gifter om sig så ersätts porträttet av mamman med en tavla som föreställer Frun och 

hennes döttrar, då släcks även ljusen bredvid porträtten. Den tavlan som föreställer Frun och 

döttrarna ställs framför porträttet av mamman vilket indikerar att mamman ersätts av Frun. 

Askungen tvingas att göra sysslor såsom att städa, laga mat, putsa silver och laga trasiga 
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kläder. Askungen får flytta upp på vinden där det är kallt och hon sitter framför den öppna 

spisen och drömmer sig bort i askan, det är därför hon kallas för Askungen. På uppslagets ena 

sida ses Askungen utföra alla dessa sysslor. På den andra sidan sitter hon framför den öppna 

spisen och drömmer sig bort, ovanför spisen ses porträttet av hennes mamma (2:a uppslaget). 

I texten beskrivs pappa Greven som ovetandes om hur Frun behandlar Askungen då han 

arbetar mycket och är bortrest ofta. ”Men Askungen kände på sig att en dag skulle allt bli 

bättre” vilket beskriver Askungens längtan efter en förändring. På nästa uppslag får 

Grevfamiljen en inbjudan om en bal på slottet, systrarna blir uppspelta och glada. Askungens 

uppgift blir att tvätta kläder till balen och hjälpa systrarna med frisyrer och smycken (3:e 

uppslaget).  

 
–Du vill allt bra följa med, va? Frågar de fnissande. 

Ja, det skulle jag väl, men det går ju inte som jag ser ut. Jag är ju inte lika fin som ni är, sa Askungen 

tyst.  

–Nej, vad tänker vi på, skrattade systrarna gällt. Hur skulle det se ut!  

 

Citatet indikerar en klasskillnad mellan systrarna och Askungen vilket även ses på bilden då 

Askungen sitter på golvet nedanför den ena systern med nål och tråd i färd med att sy och laga 

systrarnas klänningar. På det fjärde uppslaget beger sig systrarna av till balen och Askungen 

ses på bilden sitta på en bänk och är sorgsen över att inte få åka på balen. På bilden 

introducerades även nästa karaktär, den goda fen, som står i guldglittrig klänning. Den goda 

fen är en kvinna och hon hjälper Askungen inför balen. Hon fyller hålrummet efter modern 

och kan ses som en modersgestalt. Hon har sett Askungens slit och uppfyller Askungens 

önskan om att få gå på balen. Förvandlingen sker på det femte uppslaget då Askungen får en 

fin klänning och får en häst att rida på till balen. Askungen måste vara hemma innan klockan 

tolv då förvandlingen bryts. På bilden ses Askungen få en lila klänning och sedan sittandes på 

en häst redo att rida till balen. På nästa uppslag ses en helsida på balen. Det är ett långbord 

med 13 gäster som sneglar mot Askungen som kommer in i bilden.  

 
–Gästerna vände sig om och tittade storögt på Askungen när hon kom in i festsalen på slottet. De 

suckade och himlade med ögonen. Hade man någonsin sett något vackrare? Var kom hon ifrån? 

 

På bilden ses systrarna som en del av sällskapet runt bordet. Ingen av gästerna inte ens 

systrarna känner igen Askungen då hon kommer in. På andra sidan bordet ses Prinsen som  
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[...] reste sig upp och rodnade när han fick syn på Askungen. Snabbt gick han fram till henne och bjöd 

upp till dans, han var rädd att någon annan skulle hinna före.  

 

På det sjunde uppslaget ses Askungen och Prinsen dansa och systrarna står bredvid och tittar 

glatt på dem. Askungen småpratar med systrarna enligt texten, de så trevliga och delar med 

sig av all frukt och godis till den vänliga flickan. På nästa bild ses Askungen sittandes på 

hästen utanför porten till slottet.”–Du kommer väl i morgon? Frågade Prinsen. Festen 

fortsätter i två dagar till”. Askungen rider hem och har på den åttonde uppslaget kommit hem 

och förvandlingen är bruten. Systrarna har kommit hem och berättar ivrigt om den okända 

flickan som var på balen. 

 
 –Hon var så vänlig, pratade med OSS! [...] Han blev lite sorgsen när hon ridit iväg. Han sade att 

festen är slut för idag. Prinsen måste vara kär! 

 

På samma uppslag så ses en bild från kvällen efter där Askungen än en gång dansar med 

prinsen. Men den här gången hinner klockan slå tolv innan Askungen hinner lämna balen och 

måste därför rusa ut. På nästa uppslag ses Prinsen sitta på trappen med en sko bredvid sig. 

Enligt texten så är det Askungens sko som ligger kvar på trappen. Några dagar senare skickas 

ett brev ut till alla i riket, där Prinsen undrar om det går bra att han kommer och provar skon 

på alla flickor i landet. Prinsen vill gärna lämna tillbaka skon till den okända flickan samt få 

möjlighet att träffa henne igen. Dagen då Prinsen kommer för att prova skon i grevfamiljen 

skildras på det nionde uppslaget. Systrarna är nervösa och far omkring i huset.  

 
Skulle man säga på en gång att flickan inte bodde här? Tänk om skon passade någon av dem, fast det 

inte var deras sko... skulle man låtsas som ingenting då? De bestämde sig för att pröva i alla fall.  

 

På bilden ses Prinsen och Frun sitta i varsin fåtölj framför brasan medan systrarna försöker få 

på sig skon. Den ena systern sitter i ett hett fotbad med fotolja och fotsalt. På golvet ligger ett 

skohorn och bredvid står den andra systern som försöker trycka in foten i skon. I bakgrunden 

på bilden utanför rummet går Askungen förbi med vedklabbar i famnen och sneglar in i 

rummet. I texten på det tionde uppslaget skrivs det att Askungen kommer in i rummet för att 

göra rent i spisen och fylla på ved då Prinsen erbjuder henne att prova skon. På en av bilderna 

på sidan ses Frun och systrarna skratta och fnissa åt idén. Askungen provar skon som 

naturligtvis sitter som gjuten på hennes fot. 
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–Jag visste väl att jag skulle hitta dig.  

–Lite osäker var du allt, log Askungen tillbaka. Vill du gifta dig med mig? 

 

På den andra bilden på samma uppslag ses Frun och systrarna på knä nedanför Askungens 

fötter för att be om hennes förlåtelse. På det sista uppslaget ses Askungen och Prinsen sitta på 

en filt med pappa Greven och Frun med sina döttrar sitta på en annan filt bredvid. Askungen 

och Prinsen har gift sig och de äter bröllopstårta framför slottet som syns i bakgrunden. Pappa 

Greven har varit bortrest och har därför varit ovetande om allt som skett. Men han kom hem 

och lämnade över Askungen till Prinsen under ceremonin.   

 
–Du pappa, sa Askungen, ta nu hand om mina systrar och se till att de får det bra. Du borde vara 

hemma lite oftare till att börja med.  

 

7.1.1	  Analys	  av	  den	  traditionella	  versionen	  av	  Askungen	  

Jag har delat upp analysen av varje bok i olika kategorier för att kunna besvara 

frågeställningarna. Den första kategorin berör folksagans genre och sagornas form och i den 

andra kategorin analyserar jag karaktärer och normer i sagorna.  

  

7.1.1.1	  Genrebenämning	  och	  form	  

Den här versionen av Askungen är skriven efter bröderna Grimms tidigare versioner av 

samma verk. Askungen kan ses som en folksaga då den både använder sig av tolvslaget och 

talet tre (Kåreland 2001, s. 61). Talet tre förekommer både då balen hålls under tre dagar och 

då Askungen är den tredje flickan att prova skon i Grevens hus (6:e uppslaget och 9: 

uppslaget). Ett annat kännetecken för genren folksaga är övernaturliga ting, som i den här 

versionen gestaltas av den goda fen som har övernaturliga krafter. Det tredje kännetecknet för 

folksagan är kampen mellan det onda och det goda samt det lyckliga slutet. Askungen ses som 

den goda och Frun och döttrarna framställs som den onda och med det lyckliga slutet då det 

goda segrar (Nikolajeva 2017, s. 61-62). I en traditionell folksaga så drabbas de onda av en 

konsekvens eller ett straff, exempelvis i bröderna Grimms version straffas systrarna genom att 

fåglar pickar ut deras ögon (Parsons 2004, s. 146). I den här versionen får varken Frun eller 

döttrarna något straff eller påföljd för hur de behandlat Askungen. Straffet har i äldre 

folksagor varit ett skrämmande element för barnen och har ofta varit av fostrande karaktär 

(Kåreland 2001, s. 64). Askungen ger Frun och döttrarna förlåtelse för en del av deras 

handlingar och på det sista uppslaget så ber hon även sin pappa att vara hemma mera hos Frun 
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och döttrarna. Det här är exempel på hur den här versionen anpassas efter tiden den skrivs i, 

att det skrämmande elementet har tagits bort och Askungen ber pappan att stanna hemma. 

Detta visar på att sagor idag inte nödvändigtvis behöver moralisera och skrämma barn till 

lydnad och att föräldrarollen förändras även i sagans värld, vilket speglar dagens kultur och 

synen på barnuppfostran.  

 

I sagan har Askungen en önskan om att få gå på balen och den uppfylls av den goda fen, 

önskningar är ett vanligt inslag i sagor (s. 64). Sensmoralen som lyfts fram kan ses som att 

Askungens slit belönas med att hennes önskan om balen går i uppfyllelse. I början av sagan 

har hon trasiga kläder och flyttas upp på vinden. De trasiga kläderna gör att hon ser fattig ut 

och systrarna är inte snälla mot henne. I slutet av sagan har de trasiga kläderna och vinden 

bytts ut mot en fin bröllopsklänning och hon flyttar in på slottet med Prinsen. Det här 

händelseförloppet är ett av de sju som Nikolajeva nämner och det benämns som ”från trasor 

till rikedom” (s. 65). Det lyckliga slutet kontrasteras mot en förlust som i det här fallet kan ses 

som förlusten av Askungens mamma då hon dör. Det kan ses på bilderna i boken. Då ljusen 

kring mammans porträtt slocknar då mammans porträtt byts ut/ersätts av ett porträtt på Frun 

och döttrarna. Porträttet av mamman syns senare på det andra uppslaget då Askungen sitter 

uppe på vinden och även då är ljusen släckta. Även förlusten av pappan som är bortrest och 

jobbar mycket bidrar till att Askungen får en jobbig tillvaro då hon tvingas sköta hela 

hushållet och behandlas illa av Frun och systrarna.  

 

I sagan kan händelseförloppet ses som cirkulärt då sagan både utspelar sig i hemmet och borta 

på slottet där balen hålls vilket Nikolajeva menar är vanligt i barnböcker. Detta 

händelseförlopp förekommer i både så kallade pojk- och flickböcker. Dock förekommer 

främst de detaljerade inomhus miljöerna såsom hemmet främst i och kan ses som ett 

kännetecken för flickböcker (2017, s. 72 och 121). Det sista kännetecknet som berörs är 

föreningen mellan hjälte och hjältinna som är vanlig i folksagor och i kärlekshistorier. I det 

här fallet kan prinsen ses som en hjälte som hjälper/räddar Askungen från tillvaron hemma i 

Grevens hus till slottet och de ska leva lyckligt tillsammans.  

 

I Askungen samspelar text och bild med varandra då bilderna gestaltar känslor och miner som 

beskrivs i texten (Nikolajeva 2000, s. 13 och 145). Exempelvis på det elfte uppslaget då 

Prinsen är på besök i Grevhuset för att hitta ägaren till skon. Då gestaltas Prinsens 

uppgivenhet genom att han himlar med ögonen och ser ledsen och besviken ut (s. 139–140). 
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Bilderna gestaltar även de handlingar som beskrivs i texten såsom på den andra uppslaget då 

Askungen sitter framför brasan och rör runt i askan efter en lång arbetsdag. Illustrationerna 

visar alltså till stor del de handlingar eller känslor som texten beskriver kan ses som att 

illustrationerna är en direkt motsvarighet av texten. Dock finns det inslag som inte beskrivs i 

texten men som illustreras, ett exempel på det är de två följeslagarna som finns med på alla 

uppslag. De två i form av en pingvin och en katt är med Askungen som stöd då hon gör 

sysslor men de nämns alltså inte i texten. Följeslagarna gestaltar känslor genom att göra 

uttalanden i pratbubblor. Ett exempel är uppslaget då systrarna kommit hem från balen och 

berättar om den okända flickan de träffat (8:e uppslaget). Den ena följeslagaren säger till den 

andra ”Undrar om dom märker?” och den andra svarade ”Nej då!”. Följeslagarna 

kompenserar med sina repliker de känslor som texten förmedlar (s. 13 och 145). Ett annat 

exempel är ljusen som brinner vid mammans porträtt på det första uppslaget men som släcks 

då porträttet på Frun och döttrarna ställs framför mammans porträtt, vilket också förmedlar en 

känsla av förlust och saknad från både Askungens och pappans sida. Ett tredje exempel är på 

balen då det är tretton gäster kring bordet vilket kan kopplas samman med den klassiska 

nattvardsbilden på Jesus och hans lärjungar. Det tillför en dimension till den vuxne läsaren.  

 

Ett exempel på hur färgsättning kan förmedla känslor finns på det tolfte uppslaget. Där finns 

det fyra serierutor i den första syns Askungen och Prinsen och ska illustrera då Askungen får 

frågan om att prova skon. Bakgrunden är ljusblå och Askungens kinder har en rodnad och 

blicken är underfundig. I den andra rutan syns Frun och döttrarna som skrattar och håller för 

mun åt frågan. Bakgrunden är gul. I den tredje rutan med grön bakgrund syns Askungens fot 

och skon ”som sitter som gjuten på Askungens fot” (tolfte uppslaget). I den fjärde och sista 

rutan syns Prinsen och Askungen igen. Askungen blinkar med ena ögat åt Prinsen och de båda 

rodnar. Rutan illustrerar texten:  

 
–Jag visste väl att jag skulle hitta dig. 

–Lite osäker var du allt, log Askungen tillbaka. Vill du gifta dig med mig? 

 

Det intressanta med den sista rutan är alltså färgsättningen, bakgrunden är röd. Det tyder på 

en kärleksförening mellan Askungen och Prinsen utifrån Warnqvist teori (2012 s.198). Den 

röda färgsättningen symboliserar kärlek och romantik finns även med på nästa uppslag då 

Askungen och Prinsen har gift sig då de sitter på en filt med färgerna rött och rosa.      
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7.1.1.2	  Karaktärerna	  och	  normer	  	  

Österlund beskriver det queerfeministiska perspektivet och menar att det kan användas för att 

kartlägga hur karaktärers kön och sexualitet gestaltas i bilderböcker (2012, s. 253). I den 

traditionella versionen får läsaren alltså möta karaktärerna Askungen, Pappa Greven, Frun, 

två systrar/döttrar, den goda fen och Prinsen. Askungen framställs som den snällaste och 

sötaste dottern som går att tänka sig (1:a uppslaget). Hon är klädd i en röd klänning och har 

huckle på huvudet. Askungen arbetar och sliter för det mesta långt in på kvällen (2:a 

uppslaget). Allt detta ger läsaren en uppfattning om att Askungen följer de förväntningar som 

finns på en flicka enligt de genusnormer som finns, hon är klädd och uppför sig som en flicka 

(Heimer 2018, s. 129). Pappa Greven är ofta bortrest och på så sätt frånvarande och ovetande 

hur Askungen har det hemma när han är bortrest. Frun beskrivs som elak, högfärdig och 

mycket svartsjuk och de två döttrarna tillika systrarna är inte bättre de heller. Den goda fen 

bor i rummet bredvid Askungen och har sett hennes slit och vet hur Frun behandlar henne. 

Prinsen framställs som snäll och ovanlig. Han verkar ha blivit förälskad i Askungen från 

första stund. Redan i personbeskrivningen får läsaren en uppfattning av karaktärerna. Trots att 

karaktärerna inte beskrivs så ingående så byggs sagan upp av karaktärernas personlighetsdrag.  

 

Pappa Greven känner sig ensam efter mammans bortgång och gifter därför om sig med en ny 

kvinna i det här fallet Frun, som han tror är en bra och trevlig kvinna men som visar sig vara 

motsatsen (1:a uppslaget). Grevens intentioner med giftermålet är goda men det är nog även 

en nödvändighet att han gifter om sig. Jag gör ett antagande att könsuppdelningen är att 

mannen är den som försörjer och kvinnan den som sköter hemmet som det skrivs fram i 

boken, vilket även varit den traditionella uppdelningen i även samhället. Det här visar dels på 

en könsnorm med två biologiska kön, men även en genusnorm på vad som förväntas av 

respektive kön (Heimer 2018, s. 23 och s. 129). Då kan de ses som att Greven således är 

tvingad att gifta om sig för att ha någon som sköter både hemmet och Askungen när han är 

bortrest. I sagan lever inte Frun upp till den här genusnormen utan skjuter över sina och hela 

hushållets sysslor på Askungen. Å ena sidan kan Frun ses som normbrytande då hon bryter 

mot genusnormen genom att inte göra det som förväntas av henne, men å andra sidan kan 

istället en annan norm urskiljas som visar på en hierarki i hemmet. Hierarkin kan visa på den 

socioekonomiska normen, då Frun upplever att hon står över Askungen och inte behöver 

utföra de hushållssysslor som exempelvis tjänstefolk kan utföra (Heimer 2018, s. 123). Frun 

placerar sig själv och sina döttrar över Askungen i hierarkin och tvingar henne att agera 

tjänstefolk genom att Askungen tvingas utföra alla hushållssysslor som Frun ”inte har lust 
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med” (2:a uppslaget). Frun tvingar även Askungen att hjälpa döttrarna att göra sig i ordning 

till balen som Askungen inte får gå på (3:e uppslaget). En annan socioekonomisk norm kan 

ses på det 6:e uppslaget då Prinsen bjuder upp Askungen. Det finns en klasskillnad mellan 

dem som Prinsen inte vet om. Han vet inte att Askungen kommer från Grevfamiljen som står 

under kungafamiljen. Askungen är dessutom okänd för Prinsen så därför vet han inte heller 

från vilken klass hon kommer. I sagan beskrivs Prinsen som ovanlig och snäll, han verkar inte 

bry sig om vilken klass Askungen kommer ifrån utan vill ändå träffa henne igen (7:e 

uppslaget). Askungen är nervös och vet att någon dag kommer Prinsen få reda på vem hon är 

både ur klassynpunkt. Hon är förmodligen också orolig för hur han ska reagera då hon inte 

berättat vem hon är för honom (8:e uppslaget).    

 

Den tredje normen som kan ses i boken är heteronormen som tillhör sexualitetsnormen. Den 

kan ses på det 6:e uppslaget då Askungen kommer in på balen. På bilden ser Askungen och 

Prinsen på varandra och i texten står det att Prinsen ”rodnade när han fick syn på Askungen”. 

Å ena sidan kan Prinsens rodnande ses som en symbol för heteronormativitet men å andra 

sidan kan det ses som ett normbrott att det är Prinsen som rodnar och inte Askungen. På 

uppslaget efter ses Askungen och Prinsen dansa och Prinsen önskar att Askungen ska komma 

på balen även dagen efter vilket indikerar att han vill träffa henne igen och att han är 

intresserad av henne. Det visar på den normativa uppfattningen av att en person blir kär i en 

person av motsatt kön (Heimer 2018, s. 109). En norm som bryts i den här sagan är 

familjenormen som ofta innebär att en kärnfamilj gestaltas. Askungen lever inte i en 

kärnfamilj eftersom mamman är död och pappan har gift om sig (Heimer 2018, s. 67). Dock 

kan en längtan efter kärnfamiljen urskiljas genom sexualitetsnormen, då Askungen och 

Prinsen bildar ett par och Askungen flyttar in i slottet (sista uppslaget). Efter att paret har gift 

sig och flyttat ihop så fattas det endast barn för att idealet om kärnfamiljen ska vara uppnådd. 

Kärnfamiljen värderas inte högre i sagan men kan ändå ses som ett mål och som traditionellt 

har varit ett ideal även i samhället. En sista norm som kan urskiljas i den här sagan är 

etnicitetsnormen då alla karaktärer har vit hudfärg. 

 

Den traditionella versionen innehåller flera normbrott exempelvis skildras förhållandet mellan 

Askungen och Prinsen på ett modernt sätt. Då Askungen är den som tar initiativ till giftermål 

och friar till Prinsen vilket inte kan ses som traditionellt. Även Prinsen som rodnar vid flera 

tillfällen visar och får honom att framstå som en jämställd man. Han vågar visa känslor för 

Askungen vilket bryter både mot den socioekonomiska normen och genusnormen då det 
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bryter även föreställningen om känslor kopplat till kön och genus. Ett annat förhållande som 

skildras på ett icke-traditionellt sätt är förhållandet mellan Askungen och Pappa Greven. 

Deras relation skildras till en början traditionellt då pappan är frånvarande men i slutet tar 

Askungen även här initiativ. Hon ställer även krav på pappan att han måste vara hemma mer. 

Utifrån Parsons beskrivning av skillnaderna mellan Perrault och bröderna Grimms versioner 

så blir skildringen av Askungen som initiativtagande en tydlig markering att versionen utgår 

och förblir i bröderna Grimms anda. Askungens egenskaper som initiativtagande och 

handlingskraftig skiljer sig från en patriarkal framställning av en flicka i andra delar av 

folksagogenren. I den här versionen skildras Askungen som en modern stark och 

initiativtagande kvinna som både kan ställa krav och visa vad hon vill vilket visar på att den 

återknyter till en matriarkal tradition men med tidigare nämnda moderna inslag.     

 

7.2. Normkritisk version av Askungen av Alexander Jansson och Sofia Jensfelt  
På det första uppslaget får läsaren möta Askungen som bär på en massa vedklabbar. Hon är 

smutsig eftersom hon bor i källaren där vedpannan står. En av hennes många sysslor är att 

elda i den. Hon bor hos sin faster med sina två kusiner som är bröder. De kallar henne 

Askungen för att hon är smutsig av all aska från vedpannan. På det andra uppslaget skildras 

ett rum där Askungen kammar håret på den ena kusinen medan den andra klär på sig. De 

pratar om balen som de blivit inbjudna till. I texten berättas det att kusinerna fått nya kläder 

och smycken till balen medan Askungen inte fått något eftersom hon ska stanna hemma och 

elda i pannan samt sköta de andra sysslorna och därför inte kan eller får gå på balen. 

Kusinerna är ivriga inför balen och tycker det ska bli kul att göra sig fina för att imponera på 

Prinsessan.  

 
–Är ni nervösa för att träffa Prinsessan? Frågar Askungen. 

–Inte ens chans! Vi kommer göra succé på slottet, svarar båda i kör. 

 

På det tredje uppslaget frågar kusinerna om Askungen också hade velat gå på balen och det 

vill Askungen gärna. På bilden syns Askungen drömma om slottet. Kusinerna fnissar och 

skrattar åt synen av Askungen på balen. Kusinerna ger sig av i en fin vagn och Askungen 

tittar ut genom fönstret (4:e uppslaget). 

  
–Visst är de vackra! Säger fastern som smyger fram bakom Askungen.  
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–Jag vet vad du tänker, fortsätter hon. Du tycker att det är orättvist, du vill också gå. Men du vet att 

det inte fungerar så. Du behöver skura golven, förbereda middag för i morgon och som alltid hålla 

igång vedpannan.   

 

Askungen är ensam kvar. Hon är ledsen och i frustration så sprakar hon till skurhinken. Då 

hoppar en fe ut ur skurhinken. Fen presenterar sig som den goda fen (5:e uppslaget). På bilden 

syns Askungen med tårar som rinner ned för kinderna. Runt omkring henne ligger tvätt och 

städredskap. Hon tittar mot fen som är tecknad som en figur med blåa kläder och håret har går 

i färgerna blått, gult och orange och kan liknas vid utseendet av ett penntroll. Fens utseende 

och kläder medför att hen inte går att könsbestämma, vilket rimligtvis följer illustrationens 

intention. På nästa uppslag förklarar Askungen att hon är ledsen för att hon inte får gå på 

balen eftersom hon har alla sysslorna att utföra. Fen menar på att det är inga problem med 

sysslorna det fixar hen. Askungen har sytt en klänning som hon tar på sig medan fen sköter 

alla sysslorna. På den sjunde uppslaget syns Askungen i en klänning som går i regnbågens 

alla färger. Askungen har även fixat fram fyra möss, en råtta, två ödlor och en pumpa som fen 

bad Askungen att göra. Dessa ska på det åttonde uppslaget förvandlas till en vagn med fyra 

hästar och kusk som tar Askungen till balen. I texten berättas också att Askungen måste vara 

hemma till tolvslaget, annars bryts magin. Fen trollar fram ett par glasskor till Askungen att 

ha på sig. På det nionde uppslaget har Askungen kommit fram till balen där ”[...] hon får syn 

på Prinsessan som lyser upp hela rummet”. Prinsessan är klädd i en gul klänning och med 

smycken i guld. På huvudet har hon en guldig krona som passar bra in i den stora mörka 

afrofrisyren. Askungen vågar inte gå fram till Prinsessan och riskera att hennes kusiner får 

syn på henne. Dock släpper Askungen den här rädslan då musiken börjar spela. Då börjar hon 

dansa. På det tionde uppslaget dansar Askungen och Prinsessan bredvid varandra när plötsligt 

klockan slår tolv. På nästa sida ses Askungen rusa ned för trappan och kvar på trappen ligger 

en av hennes glasskor. Askungen, kusinerna och fastern har kommit hem och sitter vid 

middagsbordet (elfte uppslaget). Kusinerna berättar i detalj om balen. De berättar om en 

främling som dansade med Prinsessan hela kvällen. 

 
–Vi fick inte ens prata med Prinsessan, säger den andra besviket. 

–Varför har du inte lärt oss att dansa sådär mamma? fortsätter han. 

–Vet du vad som hände sen? Främlingen bara försvann. Så nu ska Prinsessan leta efter henne. 

 

Främlingen ska identifieras genom den glassko som hittades på trappen och alla som var på 

balen ska testa skon berättar kusinerna. På bilden ses Askungen duka fram grytor medan 
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kusinerna berättar för fastern om kvällen. På det tolfte uppslaget har det blivit dags för 

kusinerna att testa glasskon. Prinsessan har skickat ut en specialstyrka med fyra skoagenter 

som har till uppgift att hitta främlingen. Den äldsta kusinen testar skon först men den är för 

liten för hans fot. På bilden ses specialstyrkan stå bredvid kusinerna och Askungen medan den 

ena kusinen testar skon. Därefter testar den yngre kusinen skon och den verkar passa. På det 

trettonde uppslaget ses den yngre kusinen ha sönder skon då han sätter ned foten i golvet. ”-

Sabotage! Hur ska vi nu hitta ägaren till skon?” Specialstyrkan ses i bakgrunden av bilden och 

de ser förskräckta ut. På nästa uppslag ses Askungen springa upp för källartrappan med skon i 

ena handen. Hon springer ut till specialstyrkan och fångar deras uppmärksamhet. De synar 

skon ordentligt innan Askungen ombeds att ta på skon för att bevisa att det är hennes (14:e 

uppslaget). På den andra bilden står Askungen med skon på sig och i bakgrunden ses 

specialstyrkan som är överlyckliga för att de identifierat främlingen. I bakgrunden syns även 

Fastern och Kusinerna med uppspärrade ögon av förvåning. På det 15:e uppslaget syns 

Askungen och Prinsessan som springer mot varandra med utsträckta armar.  

 
Prinsessan frågar om Askungen vill stanna på slotten. Askungen säger att hon hellre vill resa 

utomlands. [...]. De åker iväg tillsammans och är borta i flera månader.  

 

På det sista omslaget syns bilder av Askungen och Prinsessans resa med både höga berg, 

vinterlandskap och en bild när de träffar lemurer. Bredvid bilderna finns ett brev där Fastern 

och Kusinerna bjuds in på bröllop mellan Askungen och Prinsessan.       

 

7.2.1	  Analys	  av	  den	  normkritiska	  versionen	  av	  Askungen	  

Jag har delat in analysen i samma kategorier som tidigare. Först kommer folksagans genre 

och form att analyseras och sedan karaktärerna och normerna. 

 

7.2.1.1	  Genrebenämning	  och	  form	  

I den här versionen av Askungen finns både tolvslaget och tretalet med. Tretalet används dock 

endast då Askungen är den tredje personen att prova skon. Kampen mellan det onda och goda 

är inte lika uttalat i den här versionen som i den traditionella. Fastern kan dock tolkas som den 

onda då hon tvingar Askungen att sova i källaren och att utföra de flesta hushållssysslor. 

Askungen kan då ses som mindre värd än sina kusiner som står över henne i hierarkin. Även i 

den här versionen så uteblir straffet för Fastern eller kusinerna, de blir till och med bjudna på 

bröllopet mellan Askungen och Prinsessan. De övernaturliga kännetecknen som tillhör 
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folksagan gestaltas även här av den goda fen som förvandlar möss till hästar bland annat. Den 

goda fen använder även magi för att utföra Askungens sysslor så att hon kan gå på balen. 

Exempelvis har fen placerat en magisk vedkubbe som slocknar om Askungen ber om det. 

 

I texten finns ingen uttalad tidsepok, dock kan kläderna på karaktärerna och inredningen säga 

läsaren något om vilken tid versionen utspelar sig (Kåreland 2001, s. 61 och 64). Kläderna 

med sina flödande vita ärmslut och de stora guldiga speglarna ger en känsla av att sagan 

utspelar sig omkring sekelskiftet 1700–1800. Eftersom det är samma saga i en ny version 

finns fortfarande den inbyggda fabeln kvar. Den illustreras på det tredje uppslaget då 

Askungen sitter drömmande och tänker på balen på slottet. Denna önskan, som är av det slag 

som Nikolajeva skriver om, uppfylls på det femte och sjätte uppslaget (2017, s. 64). På bilden 

ses Askungen drömma sig bort vilket gestaltas med hjälp av en ”drömbubbla” med slottet. 

Askungen vilar huvudet i handen och ögonen är riktade snett uppåt mot bubblan. Det här 

samspelet mellan bild och text kan ses som kompletterande då drömmen inte nämns i texten 

utan endast illustreras, i det avseendet fyller bilden och texten i varandra (Nikolajeva 2000, s. 

13 och 145)  

 

I den här versionen nämns inte Askungens föräldrar utan läsaren får endast veta att Askungen 

bor hos sin faster med sina kusiner (1:a uppslaget). Jag ser ändå föräldrarnas frånvaro som en 

förlust för Askungen som repareras av det lyckliga slutet (Nikolajeva 2017, s. 64). Det 

lyckliga slutet skildras här som både en resa som Askungen och Prinsessan åker ut på 

tillsammans, vilket kan ses som en resa bort från den tråkiga tillvaron hemma som Askungen 

upplever. Resan blir även ett bröllop mellan Askungen och Prinsessan. Det lyckliga slutet är 

som sagt en del i alla folksagor så därför ses även den här versionen av Askungen som en 

folksaga då den innehåller flera av de kännetecken som en folksaga har.  

 

Även i den här versionen av Askungen så är bilderna till största del en direkt motsvarighet av 

texten. Förutom den tidigare nämnda önskan så innehåller den inte så många illustrationer 

som inte samtidigt beskrivs i texten. Det är främst personbeskrivningarna som illustreras och 

som ger läsaren möjlighet att få syn på det normkritiska perspektivet (Nikolajeva 2000, s. 

139–140). Det återkommer jag till i nästa del av analysen. Det sista uppslaget visas Askungen 

och Prinsessans upplevelser på sin resa endast i bilder. Det är inte en direkt motsvarighet av 

texten, i det här fallet en bröllopsinbjudan, utan kompletterar och fyller i luckorna i texten (s. 

13 och 145). 
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Ett exempel på färgsättning finns även i den här versionen av Askungen. På det sista uppslaget 

under brevet finns en bild på Askungen och Prinsessan. Bakgrunden är ett rött hjärta med 

flera mindre hjärtan runt om. På bilden pussar Prinsessan Askungen på kinden och Askungens 

kinder är rödrosiga och de håller hand. Bilden förmedlar kärlek och romantik som både 

genom att de pussas och med de röda hjärtan som finns runt omkring dem. Färgsättningen 

bidrar till att läsaren kan vara säker på att Prinsessan och Askungen är ett kärlekspar eftersom 

rött är en färg som symboliserar kärlek och romantik (Warnqvist 2012, s.198).   

 

7.2.1.2	  Karaktärerna	  och	  Normer	  

I den normkritiska versionen finns karaktärerna Askungen, Faster, två Kusiner, Fen och 

Prinsessan nämnda. Askungen beskrivs ha ansvar för många av hushållets sysslor (första 

uppslaget). I sagan har de manliga kusinerna byxor medan fastern och Prinsessan har klänning 

eller kjol. Askungen är klädd i mörka byxor, stövlar och en beige skjorta som är smutsiga av 

aska. Utifrån Österlunds queerteori kan Askungens klädsel ge läsaren en känsla av att 

Askungen har ett mer maskulint könsuttryck och kanske vill illustrationen förmedla en 

tvetydig sexualitet (s. 253). Enligt Heimers genusnorm så bryter Askungens klädsel mot 

föreställningen om hur en kvinna klär sig (s. 129). Det här normbrottet kan även ses som att 

Askungen har ett performativt genus alltså att hon bryter mot den föreskrivna 

genustillhörigheten som hon tillskrivs som kvinna (Nikolajeva 2017, s. 193). Askungens 

normbrott gällande genus kan även luckra upp den könsnorm som Heimer menar förutsätter 

att det finns två biologiska kön. Den här könsnormen synliggörs även med hjälp av den goda 

fen som har pronomen ”hen” i texten. Den goda fens pronomen kan även ses som ett 

ifrågasättande av de binära könsnormerna. Dock väljer Askungen att ta på sig en klänning 

som hon sytt då hon ska på balen. Å ena sidan kan klänningen ses som ett klädesplagg som 

tillhör Askungens kön som tjej vilket medför att hon passar in i den påtvingade mallen och de 

attribut som tillskrivs henne som tjej. Å andra sidan kan klänningen som hon själv sytt ses 

som ett val. Askungen väljer en klädsel som hon känner sig både fin i och som hon trivs i. På 

balen vill hon även passa in för att inte bli upptäckt av sina kusiner. Där kan hon använda sig 

av den påtvingade mallen och utnyttja den till sin fördel. En annan aspekt av klädseln kan 

vara funktion. Det är mera funktionellt att ha byxor och skjorta då Askungen arbetar medan 

klänningen passar för festligheter.    
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Ett annat genusnormbrott kan vara kusinernas fåfänga som skildras på det andra uppslaget. 

Askungen kammar deras hår och de tycker själva att utseendet är viktigt för att imponera på 

Prinsessan. Den episoden som utspelas på den andra uppslaget skildrar även kusinernas 

förväntningar på Prinsessans sexuella läggning. Kusinerna säger sig vilja vara fina för 

Prinsessan och vill imponera på henne vilket kan tyda på att kusinerna utgår ifrån att hon ska 

vara intresserad av dem. Det visar på en förväntan om att Prinsessan är heterosexuell (Heimer 

2018, s. 109). Dock visar det sig att Prinsessan är intresserad av Askungen och sedan gifter 

sig med henne. Det tyder på att Prinsessan och Askungen är homo- eller bisexuella. 

Warnqvist menar att exempelvis homosexualitet i barnlitteratur kan ses som ett normbrott 

(2012, s. 182). Då Askungen och Prinsessan i slutet bildar ett par och bestämmer sig för att 

gifta sig så bryter de även mot familjenormen och kärnfamiljen (Heimer 2018, s. 67). De 

skapar istället en regnbågsfamilj vilket också bilderna styrker med Askungens klänning som 

är regnbågsfärgad. Då hon går på balen byter hon bort sina vanliga kläder och ”kommer ut” i 

nya kläder. Det kan tolkas som att hon blottar sin sexualitet i och med att regnbågsfärgerna är 

en symbol för HBTQ+-personer. Prinsessan avbildas med en kropp som är lite rundare än de 

andra karaktärerna vilket kan synliggöra kroppsnormen som Heimer beskriver (s. 11).   

 

Den socioekonomiska normen kan gestaltas genom skillnaden på Kusinerna och Fasterns 

klädsel gentemot Askungens (Heimer 2018, s. 123). Kusinerna är klädda i starka färger och 

de vita ärmsluten är rena vilket signalerar en högre klass. Den äldsta kusinen är klädd i en blå 

dräkt och den yngre i en lysande röd dräkt. Fastern har en grön klänning medan Askungen har 

de mörka byxorna och den beigea skjortan samt att hon är smutsig i ansiktet och på kläderna. 

Askungen har som sagt en färgstark klänning när hon ska på balen och då har hon även tvättat 

av sig askan. I den här versionen visar även fördelningen av hushållssysslor på en skillnad 

mellan Fastern, Kusinerna och Askungen. Askungen behandlas sämre eftersom hon är längre 

ned i hierarkin då hon sköter sysslorna och passar upp på Fastern och Kusinerna (s. 123). Den 

sista normen som synliggörs i boken är etnicitetsnormen som utmanas främst på det nionde 

uppslaget där balen skildras (s. 33). På balen är alla välkomna vilket representeras genom att 

avbilda människor med olika hudfärger och ursprung. Utifrån Heimer kan det betraktas som 

att etnicitetsnormen vidgas genom att alla värderas lika och skildras på lika villkor (s. 33).  

8. Slutsatser 
Nedan kommer jag sammanställa de likheter och skillnader som jag kan finna mellan 

böckerna som har analyserats. De båda versionerna av Askungen benämner jag som ”den 
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expanderande texten” enligt Rhedins kategori då både text och bild behövs för att förstå 

handlingen (2001, s. 88–89).   

 

Jag utgår ifrån den traditionella och jämför med den normkritiska, det görs för att den 

traditionella versionen är skriven innan den normkritiska versionen. Därför tycker jag att det 

passar bäst att utgå ifrån den traditionella för att visa på vad som ändrats och vad som är sig 

likt i den nyare normkritiska versionen. Dessa versioner innehåller båda två skillnader 

gentemot folksagan som genre vilket speglar samhällets kultur och synen på exempelvis 

barnuppfostran. De bryter mot normen och mot bröderna Grimms version men på olika sätt 

och i olika utsträckning. Jag kommer att diskutera vad som kan hända med en saga där vissa 

element tas bort och vissa läggs till senare i uppsatsen.     

 

8.1 Likheter och skillnader mellan den traditionella och normkritiska Askungen  

Jag har valt att väva samman likheter och skillnader tillsammans. Jag har delat upp 

slutsatserna i kategorierna karaktärer och handling var för sig för att underlätta läsningen.  

	  

8.1.1	  Karaktärer	  

Askungen och den goda fen är de karaktärer som förekommer i båda versionerna. De andra 

karaktärerna har samma funktion men har förändrats utifrån kön eller namnbyte mellan den 

traditionella och den normkritiska versionen. Frun i den traditionella versionen har bytts ut 

mot Fastern i den normkritiska. Systrarna/döttrarna i den traditionella versionen har blivit 

Askungens kusiner i den normkritiska och de har även bytt kön från att ha varit flickor till att 

bli pojkar. De innehar samma funktion då de fortfarande är elaka mot Askungen och hon 

tvingas passa upp på dem och Frun/Fastern. I den traditionella versionen omnämns 

Askungens pappa Greven och han finns med på det första och på det sista uppslaget. I den 

normkritiska versionen nämns inte Askungens föräldrar alls utan den versionen inleds med att 

Askungen bor hos fastern. Läsaren får alltså ingen information om hennes föräldrar. Dock är 

frånvaron och förlusten densamma i båda versionen av sagorna vilket medför att Askungens 

tillvaro i hemmet är sig lik. I den traditionella versionen möter Askungen Prinsen som i den 

normkritiska versionen har bytts ut mot Prinsessan. Den goda fen finns som sagt med i båda 

versionerna av sagorna. Dock med en väsentlig skillnad att fen har bytt pronomen från ”hon” i 

den traditionella versionen till ”hen” i den normkritiska. Då den normkritiska versionen väljer 
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att byta Prinsen mot Prinsessan så ifrågasätts heteronormen och då fen byter pronomen så 

ifrågasätts den traditionella binära könsnormen (Heimer 2018, s. 109 och 23).  

 

De slutsatser som kan dras av att karaktärerna förändras är att det lyfter fram en mångfald och 

flera normer och stereotyper kan ifrågasättas. Den normkritiska versionen är normkritisk för 

att den medvetet förändrar karaktärerna utan att förändra sagans handling nämnvärt.  

   

8.1.2	  Handling	  	  

De båda sagorna följer folksagans genre och därför förekommer kännetecknen såsom 

Askungens önskan om förändring och att komma bort från Frun/fasterns behandling hemma 

(Nikolajeva 2017, s. 64). I de båda versionerna bibehålls även händelseförloppet ”från trasor 

till rikedom”, det lyckliga slutet som innebär giftermål och kärlek samt tvåsamheten som kan 

ses som en norm. Även det övernaturliga inslaget med den goda fen finns med i handlingen i 

de båda versionerna (s. 64–65). Utan dessa kännetecken så hade antagligen handlingen 

ändrats för mycket för att fortfarande kunna klassificeras som en folksaga. Dessa kännetecken 

är även starkt förknippade med Askungen som saga, så utan dem så hade läsaren möjligen 

inte fått samma känsla eller inte ens känt igen sagan. Förutom dessa genrekännetecken så 

finns det andra likheter mellan versionerna. Exempelvis så har Askungen mist en förälder 

eller båda föräldrarna i båda versionerna vilket även är ett händelseförlopp som Nikolajeva 

beskriver (s. 64). Gemensamt för de både versionerna är även att Askungen tvingas utföra 

sysslor åt Frun/Fastern och Döttrarna/Kusinerna. I båda versionerna är det en inbjudan till 

balen på slottet som får Askungen att längta bort. Hon önskar att få närvara på balen men 

tillåts ej. Denna önskan uppfylls dock av den goda fen som använder magi för att Askungen 

ska kunna närvara på balen. Ett gemensamt motiv i versionerna är glasskon som för att hitta 

Askungen igen då rusat ut från balen. En annan likhet är att Askungen är den tredje i hushållet 

att prova skon som tappats på balen vilket speglar folksagans typiska användning av talet tre. 

I båda versionerna har det straff som varit vanligt förekommande i äldre folksagor tagits bort. 

Det speglar samhällets kultur då böckerna är skrivna på 2000-talet, tvåhundra år efter 

bröderna Grimms version (Kåreland 2001, s. 61 och 64). I slutet så finner Askungen lyckan 

och vinner kärleken och byter på så vis trasor mot rikedom. Det avslutas med giftermål även 

om det i den normkritiska versionen dröjer ett tag.  
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Det finns även några skillnader mellan dessa versioner. Ett exempel är att Askungen bor på 

vinden i den traditionella versionen och i källaren i den normkritiska versionen av sagan. 

Dock har miljön inte någon betydelse för sagans handling utan förklarar bara Askungen 

namn. I den traditionella versionen kallas hon Askungen efter askan i den öppna spisen på 

vinden och i den normkritiska versionen för att hon sköter vedpannan som står i källaren där 

hon bor. En annan skillnad mellan versionerna gestaltas då Askungen ska till balen. I den 

traditionella versionen så rider Askungen på en häst som den goda fen förvandlat som tidigare 

var en mus. I den normkritiska versionen så eskorteras Askungen i en vagn med både kusk 

och inte mindre än fyra hästar. Även här används magi då vagnen egentligen är en pumpa och 

de fyra hästarna var tidigare fyra möss (8:e uppslaget). Den normkritiska versionen kan här ha 

inspirerats av Disneys version av Askungen då även pumpan, kusken och de fyra hästarna 

förekommer i den versionen.  

 

I samband med att Askungen ska gå på balen så byter hon kläder. I den traditionella versionen 

så trollar fen på henne en klänning (5:e uppslaget) medan i den normkritiska versionen så har 

Askungen sytt sin egen klänning (6:e och 7:e uppslaget). Askungens klänning kan 

symbolisera att hon tar klivet och ”blir” en HBTQ+ person eftersom regnbågsfärgerna är en 

symbol för HBTQ+ rörelsen. Askungens egna val kan även visa på att hon själv väljer att 

”komma ut” som HBTQ+ person och kan göra det på en plats där ingen känner igen henne. 

Ytterligare en skillnad mellan versionerna är hur Askungen möter sin blivande kärlek. I den 

traditionella versionen så bjuds Askungen upp till dans av Prinsen medan i den normkritiska 

versionen så möts Askungen och Prinsessan på dansgolvet. Askungen och Prinsen har träffats 

flera gånger då balen hålls under tre dagar medan i den normkritiska så har Askungen och 

Prinsessan endast dansat ihop. Det här leder också till en skillnad gällande slutet av sagan. I 

den traditionella versionen så gifter sig Askungen och Prinsen efter att Askungen har friat till 

Prinsen vid skoprovningen. I den normkritiska versionen så gifter de sig inte förrän de varit på 

resa under några månaders tid och har lärt känna varandra. Traditionellt sett så har mannen 

varit den som friat men i den traditionella versionen så friar Askungen. Det kan ses som ett 

normbrott eftersom det inte förväntas av en kvinna att vara den som tar steget (Heimer 2018, 

s. 129). Skillnaden mellan den traditionella och den normkritiska versionen är även tiden som 

kärleksparen lever som ogifta. I den traditionella versionen så står det på det sista uppslaget 

”några dagar senare var det bröllop för Askungen och prinsen.” I den normkritiska versionen 

så står det att ”De åker iväg tillsammans och är borta i flera månader.” Det här speglar en 
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samhällsnorm som förändrats. Då det förr skulle varit nästintill otänkbart att leva som ogifta 

medan det idag är vanligt att par lever ihop som ogifta.  

 

Dessa versioner har flera likheter framförallt eftersom de är versioner av en klassisk saga även 

om de skiljer sig från originalet. Versionerna är båda skrivna på 2000-talet och speglar därför 

de normer som finns i samhället idag. Den ena versionen har även ett uttalat syfte att 

synliggöra och ifrågasätta dessa normer. Normbrotten synliggörs främst genom 

illustrationerna i den normkritiska medan i den traditionella synliggörs normbrotten i texten. 

De båda versionerna försöker att normalisera normbrotten snarare än att problematisera 

genom att låta det olika vara självklart. Det menar Heimer är viktigt för att skapa mera 

tillåtande normer (2018, s. 8). De båda versionerna innehåller en större textmängd som driver 

handlingen framåt med hjälp av bilderna. I den traditionella versionen beskrivs karaktärernas 

egenskaper och personlighet i texten vilket inte förekommer i den normkritiska. Där får 

läsaren forma karaktärerna själv och tillskriva dem egenskaper.  

 

De båda versionerna bottnar i bröderna Grimms framskrivning av karaktärernas egenskaper 

som då vidgade könsnormerna och visade på en matriarkal tradition (Parsons 2004, s.144–

146). Den traditionella versionen har normbrott som skildrar samtiden och som ytterligare 

vidgar normerna. Den normkritiska versionen lyfter och synliggör flera normer genom att på 

ett kreativt sätt inkludera sexualitets-, familj-, köns-, kropps-, genus-, etnicitets- och 

socioekonomiska normer. Det menar Heimer skapar mera tillåtande normer istället för att 

problematisera normer som istället skapar en tolerans till det som avviker från normen (2018, 

s. 8).  
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9. Diskussion 
Skolan har både ett kunskapsuppdrag och ett värdegrundsuppdrag. I ämnet svenska så ska 

eleverna få möjlighet att möta exempelvis bilderböcker och sagor (Skolverket 2018, s. 

258). En annan del av skolans uppdrag är som sagt värdegrundsuppdraget som bland annat 

innebär att: 

Skolan ska aktivt och medvetet främja elevernas lika rättigheter och möjligheter, oberoende av 

könstillhörighet. Skolan har också ett ansvar för att motverka könsmönster som begränsar 

elevernas lärande, val och utveckling. Hur skolan organiserar utbildningen, hur eleverna blir 

bemötta samt vilka krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras 

uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan ska därför organisera utbildningen så 

att eleverna möts och arbetar tillsammans, samt prövar och utvecklar sin förmåga och sina 

intressen, med samma möjligheter och på lika villkor oberoende av könstillhörighet. (Skolverket 

2018, s. 6). 

 

Skolan ska även aktivt motverka stereotypa könsmönster som begränsar elevernas utveckling, 

val och lärande, heter det i citatet ovan (s. 6). I de båda böckerna förekommer det flera 

normbrott, som jag har presenterat i den här uppsatsen. Det är framförallt den normkritiska 

versionen som belyser normer och som visar på mångfald men även den traditionella 

versionen innehåller som tidigare nämnt normbrott. Därför kan skolans värdegrundsuppdrag 

beröras med hjälp av dessa böcker då de kan användas för att belysa normer såsom 

könsnormer och genusnormer (Heimer 2018, s. 23 och 129). Jag tycker att böckerna både kan 

användas för att fånga sagan som genre utifrån ämnet svenska men även för att uppfylla 

värdegrundsuppdraget. Heimer menar att genom att normer ifrågasätts och genom att 

barnlitteratur visar upp en mångfald av människor med olika hudfärg, kroppar, 

funktionsvariationer, kön, genus, socioekonomiska bakgrunder, sexualitet etcetera så vidgas 

dessa normer och mångfalden även i samhället (Heimer 2018, s. 11, 23, 33, 67, 109, 123 och 

129). Min förhoppning är att eleverna med hjälp av mångfald i litteratur kan känna 

samhörighet med karaktärerna och utvecklas såsom eleverna vill. Litteraturens mångfald kan 

även ge utrymme för mig som lärare att prata med eleverna om värden som respekt och 

hänsyn samt människors olikheter. Detta leder även in till möjligheten att föra en diskussion 

kring diskriminering utifrån diskrimineringsgrunderna vilket skolan är ålagd att göra 

(Skolverket 2018, s. 5). Jag ser värdegrundsuppdraget som en viktig del av elevernas 

utbildning. Värdegrundsarbetet kan även belysas genom att använda färdiga ”bokpaket” med 

exempelvis fokus på normkritisk litteratur (Jönsson 2017, s. 15). Dock är det viktigt att syftet 
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med dessa bokpaket är tydligt för läraren som vill använda dem och att hen funderar hur dessa 

böcker ska användas i undervisningen. Det är viktigt att bibehålla ett kritiskt perspektiv och 

ställa kritiska frågor både rörande förlagsverksamheten och till litteraturen som anses vara 

normkritisk menar Jönsson (s.15). Jag tycker att det finns en fördel med att lyfta in 

mångfalden och värdegrunden både för att belysa både den i undervisningen och genom att 

använda litteratur. En nackdel som kan följa är att eleverna upplever att värdegrundsarbetet 

blir tråkigt och uttjatat. Därför anser jag att både den traditionella och den normkritiska 

litteraturen bör få plats i undervisningen och i klassrummet. Läraren bör välja vid vilka 

tillfällen litteraturen ska användas för att belysa dessa frågor och när den endast bör användas 

som inspiration för exempelvis framtida arbete med sagor där karaktärernas normbrott inte 

uttryckligen behöver pekas ut i undervisningen, e.d.     

 

Eleverna ska möta olika genrer genom undervisning i bland annat sagor som tidigare nämnts 

(Skolverket 2018, s. 258). Kåreland menar även att det är viktigt att vara medveten om att 

många sagor finns i flera versioner och därför blir syftet med undervisningen viktigt (2001, s. 

68). Dels kan dessa versioner användas för att belysa normer som tidigare nämnts men 

böckerna utgör också två exempel på folksagoversioner som är barnvänliga. Dessa böcker är 

även användbara för barn i lägre åldrar eftersom de innehåller mycket bilder vilket medför att 

eleverna kan ta till sig bilderna för att visualisera. Bilderna kan även stödja barnen i läsningen 

då bilderna till större del är en direkt motsvarighet av texten men å andra sidan kan 

textmängden även störa elever som befinner sig tidigt i sin läsutveckling. Därför tror jag att 

lärare främst bör använda dessa böcker som högläsningsböcker för yngre barn, men de kan 

även användas för äldre barn som kommit igång med läsningen. Bilderna är ett stöd för barnet 

att ta till sig innehållet i böckerna. Därför är det viktigt att mångfald representeras i både 

bilderna och texten för att alla barn ska känna sig inkluderade och sedda. 

  

De versioner av Askungen som jag undersökt i den här uppsatsen skiljer sig från bröderna 

Grimms traditionella folksaga. I den normkritiska versionen är flera karaktärer omgjorda för 

att belysa normer och ifrågasätta dem. Barnen ses i debatten om litteratur som en bild av 

framtiden på gott och ont. Därför är förändring av barnlitteratur ett omdiskuterat ämne som 

ofta rör upp känslor hos vuxna. Debatterna ger uttryck för ideologier, värden, moral och idéer 

som förändras och ger perspektiv på tillvaron (Jönsson 2017, s. 13). Ett exempel på en debatt 

är diskussionen kring boken Pippi i Söderhavet. Pippis pappa omnämns i tidigare versioner 

som Negerkung men i de nyare versionerna så omskrivs han som Söderhavskung. Å ena sidan 
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kan det vara känsligt att ändra i litteratur. I fallet med Pippi så har ändringen skett i utgåvor 

som givits ut efter Astrid Lindgrens bortgång vilket gör att hon inte kan uttala sig om det. Å 

andra sidan anser jag att dessa ändringar i litteraturen leder till inkludering för barnen och 

även kan användas för att diskutera att dessa förändringar innebär en anpassning till samtiden. 

Det har skett en förändring i synen på människor och de nya versionerna leder enligt min 

mening till inkludering och förhoppningsvis även en ökad medvetenhet hos eleverna. Barnen 

är samhällets framtid och därför är det även viktigt att visa på historiska förändringar och 

samtala med eleverna om varför dessa ändringar görs. I diskussionen med eleverna kan lärare 

använda sig av diskrimineringsgrunderna som en grund för ett värdegrundsamtal både utifrån 

versionerna av Askungen men även lyfta in Pippi-debatten.    

 

De två versionerna av Askungen kan alltså användas på olika sätt i undervisningen och de 

passar barn i olika åldrar som befinner sig på olika stadier i läsutvecklingen eftersom 

böckerna innehåller många bilder som kan stödja läsningen. De båda versionerna speglar 

folksagan som genre men böckerna innehåller en del avvikelser från folksagan då de är skriva 

i en modernare tid. Detta speglar de normbrott som de båda böckerna innehåller och det skulle 

även vara intressant att jämföra dessa versioner med någon av bröderna Grimms tidigare 

versioner för att samtala med barnen om dessa förändringar.  

 

Den här uppsatsen har endast analyserat två av alla de versioner som finns av Askungen och 

har berört Askungen utifrån folksagans genreperspektiv. Det finns flera versioner av 

Askungen som bygger på Disneys versioner av den populära folksagan. De båda versionerna 

är bilderböcker och därför kan jag inte uttala mig om kapitelböcker eller andra kategorier då 

det inte undersökts.   

 

I min framtida lärargärning kommer jag att omges av olika normer och möta barn som 

kommer från hem med olika värderingar och syn på världen. Jag behöver även sätta in dessa 

normer i en historisk kontext så att barnen kan förstå att samhället utvecklas. Jag måste även 

ta hänsyn till alla värderingar och normer för att kunna belysa och hjälpa barnen att förstå 

dessa. Jag vill att barnen ska utveckla förståelse och få verktyg så de kan och vågar ifrågasätta 

normer. Min förhoppning är att skolan ska bli en inkluderande verksamhet som på sikt skapar 

en demokratisk värld. För att uppnå det så bör barnen involveras och engageras eftersom de är 

samhällets framtid. Och kanske är en ingång till allt detta att få läsa och fundera över olika 

versioner av Askungen och hennes äventyr?  
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