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Abstract 
Johanna Hultgren (2018). En Askungesaga X3 – En komparativ studie av tre versioner av 

Askungen (A Cinderella story – A comparative study). Independent Project, Swedish, 

Independent Project, Specialisation in Early Years Teaching and Grades 1-3, Second Cycle, 

15 Credits, School of Humanities, Education and Social Sciences. 

	

Syftet med denna studie är att undersöka vilka adaptioner som gjorts från folksagan om 

Askungen skriven av bröderna Grimm (2016) till två bilderböcker under samma namn skrivna 

av Disney (2015) och Jansson & Jensfelt.(2018). Studien undersöks genom en komparativ 

analys där arbetet jämför skillnader mellan bröderna Grimms (2016) folksaga och de två 

bilderböckerna vid samma namn skrivna av Disney (2015) och Jansson & Jensfelt (2018). 

Studien undersöks även genom en strukturanalys där de olika texternas skeden och 

uppbyggnad granskas. 

	

Nyckelord: Walt Disney, Disney, bröderna Grimm, Jansson & Jensfelt, Askungen, 

Komparativ analys, Strukturanalys, Bilderbok, Folksaga 
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1. Inledning 

Skolverket (2017) skriver i det centrala innehållet i Läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011 att elever i årskurs 1-3 ska lära sig och bekanta sig 

med: 

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

världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, 

dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors 

upplevelser och erfarenheter (2017, s. 253). 

 

Därför är det av stor vikt att som lärare ha god kännedom om bilderboken, folksagan och 

andra typer av texters beståndsdelar och uppbyggnad för att på bästa sätt kunna arbeta med 

dem tillsammans med sina elever. Har man god kännedom om dessa saker och skapar man sig 

ett intresse för olika böcker och sagor så inspireras förhoppningsvis eleverna till att själva 

skapa sig ett intresse för böcker och sagor. Att bekanta sig med sagor och berättelser kan 

därför vara bra. Pedagogen Carina Fast (2013) skriver i boken Börja berätta, att berättelser på 

ett magiskt sätt har en förmåga att trollbinda barn. Hon skriver att det är svårt att säga vad de 

blir fängslade av vid lyssnande och läsande av sagoberättelser och hon menar på att 

anledningarna nog är lika många som det finns barn (2013, s. 111). Något som Fast skriver är 

att det för barn är bra att läsa bilderböcker. Hon menar att då ett barn får läsa en bok med 

bilder i så kan barnet ta hjälp av bilderna för att skapa en starkare mening och betydelse i 

texten (2013, s. 111). Fast menar även att man vid läsningen av en saga eller bok alltid ska 

försöka stötta barnet och följa upp med ett samtal. Som vuxen ska man våga fråga barn vad de 

läst och vad de tycker för att hjälpa dem att forma egna uppfattningar men även få dem att 

förstå hur handlingen är uppbyggd och vilka karaktärer som skildras i boken. Ibland kan 

barnet ha svårt att skapa sig en bild av de olika miljöerna och karaktärerna. Fast skriver då att 

man som vuxen i det sammanhanget har en stor roll att få barnet att våga leka med sin fantasi. 

Att få barnet att jämföra händelser och personer från det verkliga livet med sagans värld får 

barnet att skapa en betydelse i en berättelse (2013, s. 117). 

 

Barn kommer att komma i kontakt med folksagor och bilderböcker och precis som det står i 

läroplanen så är det vad eleverna ska bekanta sig med i skolan. Att arbeta parallellt med en 

folksaga och en modern tappning av en folksaga i form av en bilderbok kan vara spännande. 
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Man kan tillsammans med eleverna se till dess uppbyggnad, likheter, skillnader och 

värderingar. Att ha många samtal om de valda böckerna och det lästa är av stor vikt för att få 

eleverna att förstå sagornas innehåll och dess budskap.  

	

1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att jämföra Elisabet Björklunds (2016) översättning av bröderna 

Jacob Grimm och Wilhelm Grimms folksaga Askungen, med två bilderböcker med samma 

namn. Den första bilderboken som har valts är Disneys bilderbok Askungen (2015) som är 

baserad på filmen Askungen gjord av Della Cohen tillsammans med Walt Disney (1950). Den 

andra bilderboken som valts är Alexander Janssons och Sofia Jensfelts bilderbok Askungen 

(2018). Uppsatsen syftar till att undersöka vilka adaptioner som har gjorts från den klassiska 

folksagan Askungen till de modernare bilderböckerna om Askungen, och utifrån detta så 

kommer jag att undersöka om det finns några likheter och skillnader mellan folksagan och 

bilderböckerna när det gäller skildring av karaktärer och miljöer. Jag kommer även att 

undersöka om det finns några tematiska likheter och olikheter mellan de valda verken. 

Uppsatsen kommer också att undersöka hur de valda böckerna kan användas i skolan utifrån 

ett pedagogiskt syfte. 

	

1.2 Frågeställningar 

Utifrån det angivna syftet så har jag tänkt besvara dessa frågeställningar: 

 

Vilka adaptioner har gjorts från folksagan till bilderböckerna? Finns det några likheter och 

skillnader mellan folksagan och bilderböckerna när det gäller skildring av karaktärer och 

miljöer?  

 

Finns det några tematiska likheter och olikheter mellan de valda verken? 

 

Hur kan folksagan och bilderboken användas i skolan utifrån ett pedagogiskt syfte?  

	

1.3 Disposition 
I denna uppsats inleder jag med en teori- och metoddel där jag beskriver utförligt hur jag har 

gått till väga vid min undersökning. Vidare i detta avsnitt så kommer även de mest centrala 

och aktuella termer och begrepp som används i detta arbete att förklaras. Efter genomgången 
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av de mest aktuella och centrala begreppen för detta arbete så kommer en beskrivning av vad 

som karaktäriserar en folksaga och en bilderbok att ges. Denna beskrivning ges för att läsaren 

ska få en ökad förståelse för detta arbete. Jag har sedan valt att förklara mitt val av folksaga 

och bilderböcker där en kort presentation och bakgrund av de valda författarna och böckerna 

kommer att ges. Sedan ges en resumé av den valda folksagan och bilderböckerna. Efter 

resumén så redovisas resultatet. I resultatet ges svar på de angivna frågeställningarna till detta 

arbete. Arbetet avslutas med en diskussion följt av en sammanfattning om vad jag i detta 

arbete kommit fram till. 
	

	

2. Teori och metod 

I detta avsnitt kommer jag att förtydliga hur jag gått tillväga för att hitta rätt material till 

denna studie samt vilka metoder jag använt mig av för att nå resultatet för arbetet. Jag 

kommer sedan att gå djupare in på olika begrepp och deras betydelse för att ge en ökad 

förståelse för detta arbete. 

	

2.1 Material 
För att hitta rätt sekundärmaterial till detta arbete så har jag sökt i databasen LIBRIS, där jag 

använt mig av sökorden ”bilderbok” och ”folksagor”. På LIBRIS fann jag inte mycket som 

låg inom mitt intresse och som en bra grund att använda till detta arbete, men det begränsade 

sekundärmaterial jag hittade var mycket bra. Under mitt materialletande kom jag på att vi i 

förgående Svenska II kurs inom grundlärarprogrammet, inriktning f-3, vid Örebro universitet 

har läst om just barnlitteratur och bilderböcker så jag började granska litteratur som vi använt 

oss av under den kursen. Där hittade jag några relevanta och användbara referenser till mitt 

arbete. Utifrån de författare och referenser som jag hittade från förgående kurs så sökte jag 

vidare på dem på Örebro universitetsbiblioteks hemsida för att se om de skrivit något mer 

relevant för mig att använda mig av i skrivandet av detta arbete. Den teoretiska litteratur som 

jag utgått ifrån är: Bilderbokens pusselbitar skriven av Maria Nikolajeva (2000), Bilderboken 

på väg mot en teori skriven av Ulla Rhedin (2001), Barnlitteraturanalyser skriven av Maria 

Andersson och Elina Druker (2008), Barndramatik och barndomsdiskurser skriven av Karin 

Helander (2014), Börja berätta skriven av K. Auraldsson, C. Claesson, C. Fast, C. Hylinger, 

A. Karlsson, J. Lundström, H. Söderblom, M. Zak (2013) och Skönlitteratur för barn och 

unga skriven av Lena Kåreland (2015). 
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Efter sökningarna för att finna rätt litteratur så inledde jag arbetet med att granska materialet 

till detta arbete. Jag läste noga igenom den litteratur jag valt och förde noga anteckningar för 

att samla ihop det mest centrala och användbara för detta arbete. När jag sedan samlat ihop de 

mest centrala och intressanta delarna utifrån den funna litteraturen så påbörjade jag 

skrivandet. 

	

2.2 Metod 

I min studie har jag valt att använda mig av två analysmetoder för att på ett så bra sätt som 

möjligt kunna utforma mitt arbete och besvara de givna frågeställningarna. 

 

De metoder som använts i detta arbete är en komparativ analys och en strukturanalys.  

 

Vid en komparativ analys så analyseras skillnader genom en jämförelse och i detta arbete så 

jämförs och analyseras en folksaga med två bilderböcker med samma namn. Litteraturvetarna 

Claes- Göran Holmberg & Anders Ohlsson (1999) förklarar denna metod i sin bok 

Epikanalys. De skriver att denna metod kan beskrivas med termerna intertext och 

intertextualitet då fenomenet komparativ analys går ut på att enskilda texter alltid fungerar i 

relation till andra texter i vår litterära erfarenhet. De menar att intertexten till den komparativa 

analysen kan vara av olika slag. Man kan till exempel granska och jämföra skillnader och 

likheter från olika texter inom samma genre eller flera olika texter från samma författare 

(1999, s. 45). Vi kan koppla det Holmberg och Ohlsson beskriver i sin bok till detta arbete, då 

jag ska jämföra skillnader och likheter mellan bröderna Grimms (2016) folksaga om 

Askungen, Disneys (2015) bilderbok om Askungen och Jansson & Jensfelts (2018) bilderbok 

om Askungen, samt hur de olika karaktärerna och miljön skildras i de olika verken.  

 

Vid en strukturanalys så skriver Holmberg och Ohlsson att man granskar textens uppbyggnad 

och skeden (1999, s. 110-111). Jag granskar sagorna som används i detta arbete genom att 

använda mig av Vladimir Propps 31 funktioner. Dessa funktioner kommer att presenteras 

längre fram. 
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2.3 Termer och begrepp  
Återkommande och centrala begrepp i detta arbete är: 

 

Tema och adaption.  

 

Ordet adaption används i detta arbete för att förklara hur någonting har överförts från en sak 

till en annan. Det vill säga, hur Disneys bilderbok (2015) och Jansson & Jensfelts bilderbok 

(2018) om Askungen förhållit sig till Grimms folksaga (2016) om Askungen, då en bilderbok 

oftast innefattar mer bilder än text. Barnboksforskaren Lena Kåreland (2015) beskriver 

adaption i sin bok Skönlitteratur för barn och unga, som något som avser de olika sätt på 

vilka författaren anpassar sitt stoff efter läsaren (2015, s. 223).  

 

Begreppet tema i detta arbete definieras utifrån Kårelands (2015) teori. Kåreland skriver att en 

berättelses tema är av en mer övergripande karaktär och att det avser textens centrala budskap 

(2015, s. 123). 

	

2.4 Folksagan  
Bröderna Grimms (2016) saga om Askungen klassas som en folksaga, och jag har därför valt 

att för läsaren presentera och ge kännedom om vad en folksaga är samt hur en typisk folksaga 

kan vara uppbyggd. 

 

Kåreland (2015) beskriver vad en folksaga är. Hon beskriver folksagan som en anonym 

berättelse där författaren är okänd. Att det är en okänd författare innebär att en folksaga är en 

saga som förts vidare genom en muntlig tradition från generation till generation. En folksagas 

struktur förklarar hon är uppbyggd som i en berättelse där karaktärer av onda och goda ting 

möts (2015, s. 226). Litteraturvetaren Vivi Edström (2013) skriver även hon om strukturen för 

en folksaga och de goda och onda ting som möts i den i sin bok Barnbokens form. Hon 

skriver att folksagan i sig med dess onda och goda kontraster och lyckliga slut gör att den blir 

tydlig och förståelig för barn att läsa och lyssna på (2013, s. 21). Litteraturvetaren Eva 

Nordlinder (1991) beskriver även hon en folksaga i sin bok Sekelskiftets svenska konstsaga. 

Nordlinder beskriver en folksaga som en saga som är flerepisodisk och utmärks av en 

schematisk uppläggning med bland annat en inledning, en trefaldig upprepning, övernaturliga 
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inslag, förvandlingar samt magiska hjälpare och motståndare (1991, s. 18). Vidare skriver hon 

att en folksaga utmärks av en kronologisk händelseföljd, att den är logiskt sammanhängande 

samt har ett lyckligt slut. Folksagan behöver heller inte vara lokaliserad i tid och rum utan den 

kan börja med ”Det var en gång…”(1991, s. 18). Folksagans mönster kommer jag att 

återkomma till i analysen i detta arbete. 

	

2.5 Bilderboken  
Disneys (2015) bok om Askungen samt Jansson & Jensfelts (2018) bok om Askungen som jag 

i detta arbete valt att jämföra med bröderna Grimms (2016) folksaga om Askungen, klassas 

som bilderböcker. Jag har därför i detta avsnitt valt att för läsaren presentera och ge 

kännedom om vad som definierar en typisk bilderbok.  

 

Litteraturvetaren Maria Nikolajeva (2000) skriver om vad som definierar en bilderbok i sin 

bok Bilderbokens pusselbitar. Nikolajeva skriver att bilderboken är en unik konstform som 

använder sig av två kombinerade kommunikationsnivåer, det vill säga den verbala och den 

visuella (2000, s. 11). Nikolajeva skriver vidare att man genom att läsa och använda sig av en 

bilderbok, ökar elevernas förväntningar och tolkningar. Hon menar att eleverna under 

läsandet av en bilderbok ökar sina förväntningar på vad som ska ske på de kommande 

bilderna och vise versa då de kollar på bokens bilder och sedan ska läsa texten till bilden 

(2000, s. 13). Litteraturvetaren Ulla Rhedin (2001) skriver också om vad som definierar en 

bilderbok i sin avhandling Bilderboken: på väg mot en teori. Rhedin skriver att bilderboken i 

dess uppenbarelseformer kan uppfattas som ett estetiskt verk och att den oftast hör samman 

med de gestaltande konstarterna. Hon menar på att bilderboken är en sådan bok som vill 

uttrycka sig i sin tid, berätta, levandegöra, gestalta och underhålla (2001, s.13-14). Rhedin 

skriver att en bilderbok är en berättelse som bygger på samspelet mellan bild och text (2001, 

s. 16). Hon menar även på att det finns tre olika definitioner av en bilderbok som hon kallar 

för de tre bilderbokskoncepten, den illustrerade texten, den expanderade texten samt den 

genuina bilderbokens koncept (2001, s. 81-101). Det första konceptet som Rhedin skriver om, 

den illustrerade texten är en bilderbok där texten direkt fångar upp vår uppmärksamhet. Hon 

menar att om det finns en bild med i bilderboken som är kopplad till texten så är denna i detta 

fall inte nödvändig då texten redan förklarar, belyser samt snävar in läsaren och lyssnaren i en 

upplevelse (2001, s. 82-83). Här skriver även Nikolajeva att denna typ av bok som Rhedin 

nämner kan liknas vid en folksaga (2000, s. 18). Det andra konceptet, den expanderade 
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texten, förklarar Rhedin är en bilderbok där bilderna i boken är nödvändiga för att berättandet 

skall kunna fullbordas. Hon menar på att bilden i dessa expanderade texter gör det klart för 

läsaren och lyssnaren i vilken tid och vilket rum som handlingarna i berättelsen sker (2001, s. 

94). Nikolajeva efterliknar detta koncept med en pekbok, där bilder är ett måste för läsaren 

och lyssnaren för att de ska förstå vad som händer och sker (2000, s. 18-19). Det tredje och 

sista konceptet, den genuina bilderbokens koncept, skriver Rhedin är en bilderbok där bilder 

och text samspelar. Det vill säga, bilderna är här medberättande tillsammans med texten 

(2001, s. 100-101). Bilderbokens typiska mönster kommer jag att återkomma till i analysen i 

detta arbete. 

	

	

3. Val av folksaga och bilderböcker 

I detta avsnitt kommer fakta om de givna författarna som jag valt att använda mig av i denna 

studie att ges samt en kort beskrivning av deras verk.	

	

3.1 Bröderna Grimm 

Folksagan om Askungen är nedskriven av de tyska bröderna Jacob Grimm och Wilhelm 

Grimm. Den valda folksagan i detta arbete är en översättning av Elisabet Björklund (2016) 

bestående av 16 sidor text. I det kommande arbetet har jag valt att just utgå från bröderna 

Grimm då många känner igen deras namn och de verk som de gjort. 

 

Bröderna Jacob Grimm (1785-1863) och Wilhelm Grimm (1786-1859) var två tyskar kända 

för att samla in och bearbeta folksagor. De hade ett intresse för den folkliga kulturen, så 

folkseder, folktro och folkdikter tog upp mycket av deras tid. De båda bröderna publicerade 

åtskilliga sagor som förts vidare genom muntlig tradition. De båda brödernas verk tillhör 

världslitteraturens största klassiker och deras första epokgörande sagosamling Kinder- und 

Hausmärchen kom ut 1812 (Söderblom 2013). 

	

3.2 Walt Disney och Walt Disney Company 

Den första bilderboken som valts om Askungen är en bilderbok skriven av Disney (2015) 

bestående av 61 sidor bilder och text. Disney är ett välkänt namn hos både barn och vuxna, 

och många har sett hans filmer och läst hans böcker. 
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Walt Disney (1901-1966) är mest känd som skaparen av Musse Pigg och Kalle Anka. Han 

startade sin karriär som tecknare, först inom reklam men sedan inom animerad film 

tillsammans med sin bror för ett företag som idag är föregångaren till Walt Disney Company. 

Walt Disney skrev många filmer om övergivenhet, ett exempel på en sådan film är Askungen. 

Disneys framgång inom animerad film pågick i många år och han blev hyllad som en av de 

stora talangerna i Hollywood. Under sin livstid så fick Disney över 700 utmärkelser och 

hederstitlar (Thelander 2002). 

	

3.3 Alexander Jansson & Sofia Jensfelt 

Den andra bilderboken som valts är bilderboken om Askungen skriven av Alexander Jansson 

och Sofia Jensfelt (2018) bestående av 32 sidor av färgglada bilder och text. 

 

Alexander Jansson och Sofia Jensfelt har tillsammans skrivit en modern version av Askungen. 

Idéen till att skriva om boken om Askungen fick Jensfelt då hon läste en gammal version av 

boken. Hon insåg att boken behövde återskapas i en ny och modern tappning som barn idag 

kan relatera bättre till. Det är deras första barnbok tillsammans som har slutat med att de 

skriver en hel serie barnböcker baserad på gamla klassiker (Olika förlag 2018). 

	

	

4. Tidigare forskning 

När det gäller den tidigare forskningen kring det valde ämnet så finns det tidigare 

studentuppsatser som har granskat adaptionen från en text om Askungen till en annan text 

samt från en text till en film. I en adaptionsstudie som jag hittat så jämförs både folksagan 

Askungen skriven av bröderna Grimm, Perraults version av sagan Askungen samt Disneys 

animerade film om Askungen. Denna studie heter Vad är väl en bal på slottet? – en 

komparativ analys av tre versioner av sagan om Askungen och är skriven av Frida Bergqvist 

(2016). Fokus i denna studie ligger på att undersöka hur en folksaga blir till en film, vilka 

likheter och skillnader som finns med. Denna studie har inte varit användbar för mig då 

intresset för mitt arbete inte ligger i adaptionen från saga till film. Intresset för mig och detta 

arbete ligger i att undersöka och analysera adaptionen från folksaga till bilderbok, vilket 

Bergqvist inte använt sig av i sin studie. Däremot så använder sig Bergqvist av bra referenser 

gällande folksagor som även är användbara för detta arbete. 
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En annan studie som hittats är En komparativ studie om Askungens förändring, ur ett 

intersektionellt perspektiv skriven av Jessica Huss (2014). Huss jämför här Grimms Askungen 

med Disneys bilderbok Askungen samt Amanda Erikssons bilderbok Askungen. Hon jämför 

dessa utifrån ett intersektionellt perspektiv där hon går väldigt djupt in på genus och 

maktförhållanden utifrån de tre böcker hon granskat. Just den skrivna texten och studien som 

helhet var inte heller användbar för mig. Däremot så hade denna studie referenser om 

bröderna Grimm och Disney som jag själv kunde leta upp och använda mig av. 

 

Utifrån den tidigare forskning som hittats så kan man konstatera att några av dess referenser 

varit givande även för detta arbete men att innehållet i studierna inte varit lika givande. 

	

4.1 Resumé av bröderna Grimms Askungen  
Bröderna Grimms folksaga om Askungen börjar med att berätta om en familj bestående av en 

rik man, hustru och dotter. Hustrun i familjen dör i början av sagan och den rika mannen 

beger sig därför ut på jakt efter en ny hustru. Den nya hustrun som den rika mannen träffar 

har två döttrar sedan tidigare. Dessa döttrar är båda väldigt fina och fagra i ansiktet men fula 

och stygga i hjärtat vilket ger den rika mannens dotter en tuff tid. De båda döttrarna retar och 

gör narr av den stackars flickan. De sätter på henne trasiga kläder och tvingar henne att laga 

mat och städa i hushållet. När flickan arbetat sig trött till kvällen så får hon lov att sova 

framför den askande spisen vilket gör att hon alltid ser så smutsig ut. Hon börjar därför kallas 

för Askungen. Askungen som fortfarande sörjer sin mamma går ofta till hennes grav och 

gråter. Vid graven har hon även börjat önska sig saker av en vit fågel i ett träd, som alltid 

kastar ner saker till henne som hon önskat. 

 

I mitten av sagan så berättas att konungen ska ställa till med en tredagars fest och bjuda in alla 

sköna jungfruar i riket för att hans son ska kunna välja sig en fru. Styvmammans båda döttrar 

är helt förtjusta av deras inbjudan och tvingar Askungen att göra dem båda fina till festen. 

Askungen som i sin tur inte är bjuden är väldigt ledsen då hon också vill gå. Askungen går 

därför till sin styvmor och frågar om lov att få följa med. Den elaka styvmamman säger åt 

Askungen att hon måste städa först och om hon hinner klart så får hon lov att följa med. 

Askungen ber därför sin vita fågel om hjälp. Då plötsligt så kommer alla himlens fåglar och 

hjälper Askungen att städa och på mindre än en timme så blir de klara. Men den elaka 
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styvmamman hinner åka iväg med sina döttrar och lämnar Askungen hemma. 

 

I slutet av sagan så kommer fåglarna och hjälper Askungen en sista gång. De kastar ner en 

klänning av guld och silver åt henne samt ett par skor så att hon ska kunna gå på konungens 

fest. Kungens son får ögon för Askungen direkt och bjuder upp henne till dans. Sonen vill 

veta vem Askungen är men innan han får reda på det så springer hon ifrån honom för att hinna 

hem innan sin styvmamma och hennes elaka döttrar. Askungen går även på festen dag två och 

dag tre. Dag två springer hon ifrån sonen igen för att hinna hem och han lämnas återigen 

undrande vem flickan är. Men dag tre då festen hålls så har sonen målat trappan upp till huset 

med tjära och då Askungen springer därifrån så fastnar hennes sko i tjäran och lämnas kvar. 

Sonen säger då att han ville testa skon på alla rikets flickor för att ta reda på vem skon tillhör. 

Ingen flickas fot i landet, inte ens styvmammans döttrars fötter passar i skon. Sonen säger då 

att skon måste testas på den ensamma flicka som bor hos styvmamman. När Askungen då får 

komma och testa skon så visar det sig att den passar. Askungen och sonen gifter sig inte långt 

efter och styvmammans döttrar som varit så elaka får då sitt straff. Askungens vita fågel och 

hans vän hackar på bröllopsdagen ut de båda döttrarnas ögon så att de för livet blir blinda, 

som ett straff för deras elakhet och falskhet. 

	

4.2 Resumé av Disneys Askungen  
Disneys bilderbok om Askungen börjar med att berätta om en stackars flicka vid namn 

Askungen som i ett fjärran land lever med sin elaka styvfamilj där hon dagarna i ända får 

städa och laga mat. Askungen är trots sin elaka styvfamilj väldigt glad och snäll och hon är 

heller inte ensam då hon blivit god vän med alla de små djur som bor i huset. 

 

I mitten av boken så tas vi med till det kungliga palatset där kungen bestämmer sig för att 

hålla i en bal för sin son och bjuda in alla landets fina flickor. Kungens budbärare beger sig 

därför ut för att dela ut inbjudningar. Budbäraren knackar på hemma hos Askungen och hon 

öppnar och tar emot inbjudan. Styvmodern tar direkt över brevet och läser upp det högt för 

alla i huset. Styvmammans döttrar och Askungen blir genast jätteglada för inbjudan. 

Styvmamman säger åt Askungen att hon endast får gå om hon hinner städa upp i hushållet 

samt hittar något lämpligt att ha på sig. Askungen springer genast upp till sitt rum och hittar 

en gammal klänning som hon inser att hon kan sy om till en vacker sådan. Men styvmamman 

är snabb med att befalla Askungen med nya städuppgifter så hon inte hinner sy om sin 
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klänning. Hennes djurvänner börjar då sy och arbeta med klänningen för att överraska 

Askungen. När Askungen är färdig med sina städuppgifter så går hon upp på sitt rum och får 

då se den vackraste klänningen någonsin hänga framför henne som hennes djurvänner har 

fixat. Hon klär då på sig den och beger sig till balen, men då styvmamman och styvsystrarna 

får se henne där så börjar de att rycka och förstöra hennes klänning så Askungen med gråten i 

halsen får springa därifrån. Askungen stannar då upp vid en parkbänk och faller ner på knä i 

gråt. Plötsligt dyker en god fe upp som uppger sig för att vara Askungen gudmor. Hon hjälper 

Askungen att bli fin igen genom att svinga sitt trollspö och trolla fram en häst och vagn samt 

förvandla Askungens trasor till en vacker balklänning och glasskor på fötterna. Men hon 

uppmanar Askungen att denna förtrollning kommer att brytas när klockan slår midnatt så hon 

måste vara därifrån innan dess. 

 

I slutet av boken får vi följa Askungen på prinsens bal. Prinsen blir förtrollad av Askungens 

skönhet. De dansar hela natten och när klockan närmar sig midnatt så springer Askungen 

därifrån. Då Askungen springer från prinsen så tappar hon sin glassko men hon hinner inte 

vända om för att hämta den. Morgonen efter så är prinsen och kungen i fullt letande efter den 

vackra flicka som lämnat efter sig sin sko i glas då prinsen är säker på att den flicka som burit 

skon är hans livs kärlek. Kungen befaller alla flickor i landet som varit på balen att testa skon. 

När kungen och prinsen åker hem till styvmamman och styvdöttrarna för att be dem testa 

skon så inser den elaka styvmamman att det kan ha varit Askungen som burit glasskon, så hon 

låser in henne i hennes rum så att hon inte ska kunna testa den. Styvdöttrarnas fötter passar 

inte i skon och medan de försöker göra allt för att trä den på deras fötter så kommer Askungen 

ner för trappen från sitt rum. Hennes djurvänner hade tagit nyckeln från styvmamman och 

lyckats låsa upp Askungen rum. Hon ropar på prinsen och ber om att få testa skon som 

passade. Askungen och prinsen gifte sig sedan och levde lyckliga i alla sina dagar. 

	

4.3 Resumé av Jansson & Jensfelts Askungen  
Jansson och Jensfelts bilderbok om Askungen börjar med att berätta om en tjej vid namn 

Askungen som bor hos sin faster och hennes kusiner. Vi får i sagan reda på att Askungen fått 

sitt namn av sin faster och sina kusiner då hon ansvarar för många sysslor i hushållet och att 

en av dem är att elda i vedpannan vilket gör att hon ofta är smutsig av all aska. En dag 

kommer en inbjudan till en bal från prinssessan i kungariket hem till Askungen och hennes 

kusiner. Askungens kusiner har fått nya fina kläder och smycken av sin mamma för att kunna 
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imponera på prinsessan på balen, men Askungen har inte fått någonting. Inte nog med det, så 

tvingar Askungens kusiner henne att göra dem i ordning inför balen. Kusinerna retar 

Askungen, skrattar åt henne och frågar henne om hon hade velat gå på balen. Det hade 

Askungen gärna velat göra. När kusinerna sedan beger sig till balen så ställer sig Askungen i 

fönstret och ser dem åka iväg. Fastern är snabb med att berätta för Askungen att balen inte är 

något för henne utan att hon ska vara hemma och städa och laga mat istället. Askungen blir 

väldigt ledsen av sin fasters ord och hon kan inte hålla tillbaka tårarna längre. 

 

I mitten av boken så händer det någonting magiskt. Då Askungen förtvivlat sitter på sitt golv 

bland smutstvätt och städredskap med gråten i halsen för balen hon så gärna vill gå på så 

börjar hennes skurhink att kraftigt vibrera. Skurhinken vibrerar kraftigare och kraftigare och 

som ett popcorn hoppar en fe ut ur skurhinken. Fen utger sig för att vara Askungens goda fe. 

Fen berättar att hon ska hjälpa Askungen att ta sig till balen som hon önskar. Hon säger också 

att hon ska hjälpa Askungen med hennes sysslor i hushållet om Askungen går och tvättar av 

sig, klär på sig samt hittar fyra möss, en pumpa, en stor råtta samt en ödla eller två. Askungen 

gör allt det fen ber henne om. När Askungen är klar så vevar fen med sitt spö och förvandlar 

pumpan till en vagn, de fyra mössen till fyra hästar, råttan till en kusk, ödlorna till två 

medhjälpare samt ger Askungen två fina glasskor på fötterna. Fen berättar att Askungen nu är 

redo att åka till slottet för att gå på bal men att hon måste vara hemma igen till tolvslaget för 

då bryts magin.  

 

I slutet av boken så får vi följa Askungen på prinsessans bal på slottet. Askungen är nervös för 

att hennes kusiner ska komma på henne, men när orkestern börjar spela musik så släpper 

Askungen dom tankarna och börjar dansa. Hon dansar så mycket att prinsessan upptäcker 

henne och börjar dansa tillsammans med henne. Men plötsligt slår klockan tolv och Askungen 

måste genast springa därifrån. I farten tappar Askungen sin sko av glas. Prinsessan hittar 

denna och vill låta alla som var på balen testa skon då prinsessan vill träffa personen som hon 

dansade med igen. Hon skickar därför ut en specialstyrka vars uppdrag är att hitta den 

dansande främlingen. Efter tre dagar knackar de på hemma hos Askungen, hennes kusiner och 

faster. Alla får testa skon men då Askungens kusiner testar skon så spricker den och går 

sönder. Alla blir förtvivlade. Askungen springer snabbt ner till sitt rum och hämtar den andra 

skon. Alla blir förvånade och överlyckliga. Askungen sätter på sig den hela skon för att bevisa 

för alla att det är hennes sko. Askungen följer sedan med till slottet där hon får träffa 

prinsessan. Prinsessan frågar genast Askungen om hon vill stanna på slottet men Askungen 
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säger att hon helst skulle vilja åka utomlands med prinsessan, så det gör dom och de är borta 

tillsammans i flera månader. 

	

	

5. Analys 

Nedan kommer resultatet utifrån de givna frågeställningarna att besvaras. Jag kommer att 

börja med att se till vilka adaptioner som gjorts. Sedan kommer jag att redogöra för vilka 

skillnader och likheter som skiljer de tre verken åt tematiskt. Detta följs av en avslutande del i 

resultatet där jag kommer att kolla hur man kan arbeta med sagor och bilderböcker i skolan. 

	

5.1 Vilka adaptioner har gjorts från folksagan till bilderböckerna? Finns 

det några likheter och skillnader mellan folksagan och bilderböckerna när 

det gäller skildring av karaktärer och miljöer?  
Bröderna Grimms (2016) folksaga om Askungen innehåller inga bilder som bilderböckerna 

om Askungen gör i detta arbete. I Grimms folksaga om Askungen så är texten mer kompakt 

och flyter på utan att vara beroende av bilder. Läsaren får själv visualisera fram egna bilder i 

huvudet vid läsandet och lyssnandet av berättelsen, men då Grimms version av Askungen är 

en folksaga så är det ingenting som blir konstigt. En folksaga är som Kåreland beskriver det, 

en saga som förts vidare genom muntlig tradition (2015, s. 226). Då man berättar en saga 

muntligt från generation till generation så blir inte sagan heller särskilt lång och oftast väldigt 

lättförståelig. Man tar bort många bitar och förkortar den till något som sedan går att berätta 

vidare, vilket också hjälper läsaren och lyssnaren att lättare följa med i vad som händer i 

berättelsen under berättandets gång. 

 

5.1.1 Vladimir Propps 31 funktioner och dess användning 

Nordlinder (1991) skrev att en folksaga oftast är flerepisodisk och utmärks av en schematisk 

uppläggning med bland annat en inledning, en trefaldig upprepning, övernaturliga inslag, 

förvandlingar samt magiska hjälpare och motståndare (1991, s. 18). Men för att se att en 

folksaga är en folksaga så krävs det även att den är strukturerat uppbyggd. Litteraturvetaren 

Vladimir Propp har 31 olika funktioner för hur en strukturerad folksaga kan vara uppbyggd 

samt vad den kan innehålla. Dessa 31 funktioner är:  
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1. Bortavaro eller brist – En familjemedlem lämnar hemmet.  

2. Förbud – Ett förbud riktas mot hjälten. 

3. Kränkning – Förbudet kränks. 

4. Spaning – Skurken försöker skaffa information. 

5. Utlämning – Skurken får information. 

6. Bedrägeri – Skurken försöker lura offret. 

7. Delaktighet – Offret luras. 

8. Skurkaktighet – Skurken vållar en familjemedlem skada. Familjemedlemmen önskar något. 

9. Förmedling – Olyckan blir känd. Hjälten sänds efter. 

10. Motstånd – Hjälten går med på att hjälpa till. 

11. Avresa – Hjälten lämnar hemmet. 

12. 1:a givarfunktionen – Hjälten testas, denna får en magisk agent. 

13. Hjältens reaktion – Hjälten reagerar på givarens handlingar. 

14. Mottagande av agenten – Hjälten får bruk för agenten. 

15. Rumslig förändring – Hjälten påbörjar sökandet. 

16. Kamp – Hjälten och skurken i direkt strid. 

17. Stämpling – Hjälten stämplas. 

18. Seger – Skurken besegras. 

19. Undanröjning – Ursprungliga olyckan eller bristen undanröjs. 

20. Återvändo – Hjälten återvänder. 

21. Förföljande jakt - Hjälten förföljs. 

22. Räddning – Hjälten räddas. 

23. Icke igenkänd ankomst – Hjälten känns inte igen vid ankomst. 

24. Ogrundade krav – Falk hjälte framför ogrundade krav. 

25. Svår uppgift - Hjälten förläggs en svår uppgift. 

26. Lösning – Uppgiften löses. 

27. Igenkänning – Hjälten känns igen. 

28. Avslöjande – Den falske hjälten eller skurken avslöjas. 

29. Omgestaltning – Hjälten får ett nytt utseende. 

30. Straff – Skurken straffas. 

31. Giftermål/uppnådd balans  

 

Med hjälp av Propps olika funktioner så kan vi analysera folksagan i detta arbete. Ska vi 

jämföra hans funktioner och sätta in dem i folksagan om Askungen så kan vi direkt se att 
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funktion 1. Bortavaro eller brist, finns med. Askungens pappa lämnar hemmet i början av 

sagan. Även nummer 2. Förbud, finns med. Styvmamman förbjuder Askungen att gå på balen 

på slottet och möta prinsen. 3. Kränkning, finns också med, Askungen blir ledsen för att 

hennes styvmamma förbjuder henne att gå på balen. 8. Skurkaktighet kan vi också se i 

folksagan om Askungen. Hennes styvmamma säger att Askungen får gå på balen om hon 

hinner städa klart allting hemma, men trots att hon blir klar med sina sysslor så åker de ifrån 

henne och lämnar henne kvar hemma. Askungen blir då ledsen och önskar sig att få gå på 

balen ändå vilket de magiska väsendena hjälper henne med. 11. Avresa och 12. 1:a 

givarfunktionen, finns också med i sagan. Askungen åker till balen med hjälp av sin goda fe. 

Funktion 20. Återvändo, Askungen återvänder tillbaka till sitt hem efter balen. 23. Icke 

igenkänd ankomst, 24. Ogrundade krav, 25. Svår uppgift, 26. Lösning, 27. Igenkänning och 

28. Avslöjande, är också några funktioner som finns med, dessa hänger dock ihop i folksagan 

om Askungen. Då Prinsens personal kommer hem till Askungen så att kvinnorna i hemmet 

ska få testa den borttappade glasskon, så känner inte personalen igen Askungen. De låter alla 

få testa skon och de tror först att den vackra flickan som varit på slottet är de elaka 

styvsyskonen, vilket de även utger sig för att vara. Men sedan får Askungen testa skon och 

hon blir igenkänd av prinsen och de elaka styvsystrarna avslöjas. Funktion 30. Straff, samt 31. 

Giftermål, hänger också ihop i folksagan. De elaka styvsyskonen till Askungen straffas på 

grund av deras elakheter och detta sker på Askungens och prinsens bröllop. Ser vi till de olika 

funktionerna så finns inte alla dessa med i just folksagan om Askungen.  

 

Om vi jämför de funktioner som folksagan om Askungen innehåller med bilderböckerna, så 

faller några funktioner bort i bilderböckerna. I Disneys (2015) bilderbok om Askungen så 

finns funktion 2 med, denna funktion stöter vi på då styvmamman förbjuder Askungen att gå 

på balen, precis som i Grimms folksaga. Funktion 3 stöter vi på då Askungen, precis som i 

folksagan, blir ledsen då hon inte får gå på bal. Funktion 8 finns också med här. Styvmamman 

åker i väg från Askungen och lämnar henne hemma, trots att hon sagt att hon får följa med på 

balen om hon hinner klart med sina sysslor. Funktion 11 stöter vi på i boken då Askungen 

åker hemifrån för att bege sig till balen. Funktion 12 stöter vi på då Askungens styvmamma 

och styvdöttrar förstör hennes klänning vid ankomst till balen och Askungens goda fe dyker 

upp för att hjälpa henne få en ny klänning. Funktion 20 läser vi om då Askungen med hjälp av 

sin goda fe kan återvända till balen. Funktion 23 stöter vi på i samband med förgående 

funktion 20. Askungen kommer till balen och ingen känner igen henne då hon blivit så vacker 

med hjälp av den goda fen. Funktion 24, 25, 26, 27, 28 hänger också samman i Disneys 
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bilderbok. Prinsens personal beger sig ut för att leta efter den vackra flicka som tappat 

glasskon på balen och de elaka styvdöttrarna utger sig för att vara den prinsen letar efter. 

Askungen blir under denna stund inlåst på sitt rum av sin elaka styvmamma så att hon inte ska 

få testa skon. Askungen lyckas med hjälp av sina magiska vänner att ta sig ut ur sitt rum och 

hon får då chansen att testa skon. Skon passar på Askungen och de elaka styvdöttrarna blir 

påkomna. Under funktion 31 så gifter sig Askungen och prinsen och de får leva lyckliga i alla 

sina dagar. Ser vi till Jansson och Jensfelts (2018) bilderbok om Askungen och jämför med 

folksagans funktioner så finns funktion 2 med. Denna funktion stöter vi på då Askungens 

faster förbjuder henne att gå på balen. Funktion 3 är även den med, precis som i Grimms 

folksaga samt Disneys bilderbok. Askungen blir här ledsen då hon inte får följa med på balen. 

Funktion 8 stöter vi på då Askungen även här, precis som i de föregående verken, blir lämnad 

själv hemma medan de andra beger sig till slottet på bal. Funktion 11 och 12 stöter vi på 

tillsammans i berättelsen, Askungens goda fe dyker upp för att hjälpa Askungen att komma 

till balen då hon sitter hemma och är ledsen. Funktion 20 stöter vi på då Askungen till slut 

beger sig hem igen efter att ha varit på balen och haft kul tillsammans med prinsessan. 

Funktion 23 ser vi hända i denna bilderbok innan funktion 20. Då askungen är på balen så blir 

hon inte påkommen eller igenkänd av sina kusiner. Funktionerna 24, 25, 26, 27 och 28 hänger 

även i denna bok ihop, precis som i Grimms folksaga och Disneys bilderbok. Prinsessans 

personal kommer hem till Askungen, hennes kusiner och hennes faster så att hennes kusiner 

och hon själv ska få testa den borttappade glassko som personen från prinsessans bal glömt. 

Kusinerna testar skon och utger sig för att vara den person som prinsessan letar efter, men då 

de försöker sätta i foten så går skon sönder. Askungen kommer då på att hon har den andra 

skon kvar på sitt rum. Hon springer då för att hämta den och prinsessans medhjälpare blir så 

glada att de hittat den person som prinsessan söker efter. Funktion 31 läser vi om då 

Askungen och prinsessan blir goda vänner för all framtid. Vi kan med detta även se att både 

Disneys Askungen och Jansson & Jensfelts Askungen har samma punkter.  

 

Ska vi gå djupare in på de verk som jag undersöker i detta arbete så kan vi se att många, men 

inte alla händelser och skeenden i folksagan har adapterats bilderböckerna. I folksagan om 

Askungen så berättas om en flicka som behandlas väldigt elakt i hemmet då hon får städa, laga 

mat och göra alla hushållssysslor som behöver göras (2016, s. 6). Detta får vi även möta i 

Disneys bilderbok om Askungen (2015, s. 1) men också i Jansson och Jensfelts bilderbok  

(2018, s. 1). Teaterkritikern Karin Helander (2014) skriver i sin bok Barndramatik och 

barndomsdiskurser att barnet oftast sågs som kompetent arbetskraft under 1800 talet. Barnet 
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sågs ha förmågan att klara av det som krävs i en viss situation och de vuxna sågs ha starka 

förväntningar på det barnet skulle klara av (2014, s. 55). Så att bröderna Grimm skrev om en 

flicka som fick slita och jobba dagarna i ända är här inget som på den tiden var konstigt, och 

då bilderböckerna om Askungen är grundade på Grimms folksaga om Askungen så har även 

de med historian om flickans jobbiga dagar. Nikolajeva (2000) skriver även hon om det 

övergivna barnet i barnböcker. Hon skriver att det är vanligt att huvudkaraktärerna i en 

barnbok är övergivna eller föräldralösa. Hon skriver även att då man gestaltar en sådan 

karaktär i en barnbok så blir boken mer spännande (2000, s. 21). Något mer som förts vidare 

från folksagan är Askungens uppväxt. I folksagan får vi reda på att Askungen bor med sin 

elaka styvmamma och sina elaka styvsyskon (2016, s. 5-6), och detta blir vi även bekanta med 

i Disneys version (2015, s. 1-4). I Jansson och Jensfelts version så får vi träffa på andra 

personer som Askungen bor med, hennes faster och två elaka kusiner (2018, s. 1), där igenom 

blir handlingen något annorlunda än Grimms och Disneys. En sista adaption som gjorts från 

folksagan till bilderböckerna är balen på slottet. Alla verken berättar om Askungens väg till 

och från balen, hennes fina kläder samt de magiska glasskorna som i slutet blir Askungens 

trumfkort till evig vänskap och kärlek.  

 

5.1.2 Miljön 

Nikolajeva (2000) skriver att miljön i en bok kan utge en väsentlig del av handlingsförloppet. 

Hon menar på att när det sker ändringar i miljön i en bok så kan det återskapa berättelsens och 

händelsens dynamik (2000, s. 118). Miljöskildringar som till exempel innefattar att en viktig 

karaktär i boken byter miljö menar Nikolajeva (2000) kan bidra till och klargöra bokens 

konflikt. Vidare förklarar hon att miljön fungerar som en katalysator för handlingsförloppet 

(200, s. 118). Ser vi till folksagan om Askungen så blir det väldigt tydligt vid läsandet och 

lyssnandet av boken att hon som huvudkaraktär byter miljö några gånger, vilket bidrar till att 

handlingen blir mer spännande för läsaren och lyssnaren. Men något som Nikolajeva påpekar 

är att en bok som inte innefattar några bilder som samspelar med texten oftast gör det svårt för 

läsaren och lyssnaren att skildra miljön. Hon menar på att för att få en så bra miljöbeskrivning 

som möjligt så är det bilden i samspel med texten som frambringar det bästa resultatet (2000, 

s.119) och då folksagan inte innefattar några bilder som samspelar med texten så kan det för 

både läsaren och lyssnaren bli svårare att förstå hur miljön ser ut och vad som utspelar sig var. 

Exempel på ett miljöbyte som sker är då Askungen går hemifrån till slottet för att besöka 

prinsen. Den ena gången går Askungen till slottet i sina egna kläder, i den ”vanliga” världen. 

Den andra gången hon byter miljö för att ta sig till slottet och möta prinsen så är det i den 
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”magiska” världen, där hon åker i en magisk vagn dragen av magiska hästar och i en magisk 

klänning med förtrollande glasskor. De två bilderböcker om Askungen som använts i denna 

studie innehåller redan färgsprakande, tilltalande och beskrivande bilder. Här blir miljöbytena 

också väldigt tydliga vid Askungens två olika färder från hemmet till slottet precis som i 

folksagan. De båda bilderböckerna om Askungen kan vi koppla till Nikolajevas (2000) teori 

om att det för läsaren och lyssnaren blir lättare att förstå tid och rum då text och bild 

samspelar. Bilderna enligt Nikolajeva (2000) är oftast så tydliga att de tilltalar bättre och 

texten är där som ett stöd för att nödtorftigt beskriva miljön (2000, s.119). Precis som Rhedin 

(2001) även skrev så är bilderboken en sådan form som vill uttrycka sig i sin utspelande tid, 

berätta, levandegöra, gestalta och underhålla med sina bilder (2001, s.13-14). Vilket i sig gör 

att bilderbokens bilder kring den givna miljön blir väldigt tilltalande. 

 

5.1.3 Magiska väsen  
Barnbibliotekarien Harriette Söderblom (2013) skriver i boken Börja berätta utifrån hennes 

sökning på Wikipedia att en saga oftast innehåller övernaturliga inslag så som magi, talande 

djur, förtrollade skatter och mytologiska väsen (2013, s. 13). Precis de delar som Söderblom 

nämner, innehåller folksagan och bilderböckerna som används i detta arbete, som nämnts 

ovan. De magiska väsendena är något som är återkommande och som förhåller sig snarlikt i 

alla de tre verken. I både folksagan och i de två bilderböckerna så existerar levande och 

talande djur. De magiska djuren bestående av möss och fåglar, hjälper Askungen med hennes 

sysslor samt med att ta henne till balen som hålls på slottet. Den magiska gudmodern som 

vakar över och hjälper Askungen är också en återkommande karaktär i alla de tre böckerna. 

Gudmodern med sitt magiska trollspö som förvandlar djuren till kuskar och hästar, pumpor 

till vagnar samt Askungen till en fin flicka i en fin klänning med magiska glasskor, är inget 

som går någon förbi vid läsning och lyssning av de tre olika verken. Vidare skriver 

Söderblom (2013) om att en saga är en berättelse som oftast inte hör hemma i verkligheten 

(2013, s. 14). Söderbloms teori kan vi tydligt koppla till de två bilderböcker vi använt i detta 

arbete. Båda de givna bilderböckerna har mycket fantasi och magi i sig vilket inte fullt ut går 

att koppla till verkligheten. Bilderna i bilderböckerna är färgglada, välgjorda och drar ögat till 

sig. Ser vi då till folksagan om Askungen så är dessa bilder inget som adapterats vidare till 

bilderböckerna. I folksagan finns inga bilder utan det gäller att för läsaren och lyssnaren att 

själva visualisera fram bilder i huvudet. Men precis som Fast skriver så kan det för barnet vid 

läsandet och lyssnandet av dessa böcker vara svårt att skapa sig en bild av de olika miljöerna 

och karaktärerna då de inte innehåller några bilder (2013, s. 117). Man behöver då som vuxen 
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vid läsandet av dessa böcker leda barnen till att våga leka med sin fantasi och få dem att våga 

visualisera fram egna bilder. 	

	

5.2 Finns det några tematiska likheter och olikheter mellan de valda 

verken? 
I detta arbete skildras begreppet tema på det sättet som Kåreland (2015) beskriver det. Hon 

skriver att en berättelses tema är av en mer övergripande karaktär och att det avser textens 

centrala budskap (2015, s. 123). Kåreland (2015) skriver dock att det finns något mer som är 

viktigt att tänka på då man pratar om ordet tema. Hon menar att tema i en bok kan vara något 

som skildras olika. Hon menar på att olika läsare faktiskt kan formulera temat på skilda sätt, 

beroende på hur man tolkar texten samt vad man som läsare uppfattar som mest centralt i den 

(2015, s. 123). Vid läsandet och studerandet av de olika verken så kan man urskilja olika 

teman. Det vill säga, både ett explicit tema där man tydligt märker av temat i boken men 

också ett implicit tema där temat ofta är underförstått och erhålls via egna reflektioner. När 

jag studerat de olika verkens tematik i detta arbete så har jag analyserat det som jag uppfattat 

som det mest tydliga och centrala.  

 

Vid läsandet av de valda böckerna så märker man att ju modernare boken är desto mer 

förhåller den sig till de nymodigheter som är aktuella i dagens samhälle. Ser vi till Jansson & 

Jensfelts (2018) bilderbok om Askungen i förhållande till Disneys (2015) bilderbok om 

Askungen samt Bröderna Grimms (2016) folksaga om Askungen så finns där många skillnader 

som grundar sig på samhällets moderna syn idag. Några förändringar har skett i de tre valda 

verken, vilket har gett en av böckerna ett annat budskap. En skillnad som sticker ut markant är 

att vi i Jansson och Jensfelt bok kan läsa och se att prinsen har blivit utbytt mot en prinsessa 

(2018, s. 3). Litteraturvetenskapsläraren Mia Österlund (2008) skriver i boken 

Barnlitteraturanalyser att barnlitteraturen men i synnerlighet bilderboken länge har 

dominerats av pojkar. Hon skriver att frånvaron av starka flickkaraktärer har skapat en stor 

efterfrågan (2008, s. 97). Den flickmakttrenden som i dagens samhälle står i fokus har därför 

Jansson och Jensfelt lyckats lyfta vid utbytet av prinsen mot en prinsessa. Temat i Jansson och 

Jensfelts bilderbok har därför också ändrats något i förhållande till Disneys bilderbok och 

bröderna Grimms folksaga. Bilderboken handlar inte om att hitta sin livskärlek som sagan om 

Askungen i Disney och Bröderna Grimms verk handlar om, utan handlingen har fått en helt 

annan innebörd där en livslång vänskap istället står i fokus (2018, s. 29). I Jansson och 
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Jensfelts bilderbok så lever inte heller Askungen med sin styvmamma och sina två styvsystrar 

utan hon bor tillsammans med sin faster och sina två elaka kusiner som i detta fall är pojkar 

istället för flickor (2018, s. 1). Även här har Jansson och Jensfelt tänkt mer nymodigt. Att i 

dagens samhälle skriva om en elak styvmamma och elaka styvsyskon kan nog få många 

människor att tänka negativt om boken och få dem att välja en annan. I dagens samhälle 

skiljer sig många familjer och många barn lever med en styvmamma och styvsyskon vilket 

kan göra att ämnet vid läsandet av boken blir känsligt hos många. Även här ändras temat och 

läsaren får en annan bild av berättelsen än i Disneys och bröderna Grimms. 

Universitetslektorerna Maria Andersson och Elina Druker (2008) skriver i sin bok 

Barnlitteraturanalyser att barnlitteratur och sagor under alla år har utvecklat olika mönster för 

hur en barndom ska gestaltas och en ständig dialog om kön, klass och etnicitet är i fokus 

(2008, s. 7).  

 

Att skriva om en klassisk saga i en modernare tappning utan att skriva om handlingen för 

mycket är något som Jansson och Jensfelt har gjort. De tar upp de aktuella frågor som 

Andersson och Druker (2008) skriver är i ett ständigt fokus. Handlingen i Jansson och 

Jensfelts bok är lik Disneys och bröderna Grimms handling. I det tematiska har en ändring 

skett då boken riktat in sig på det moderna samhället vilket då har gjort att boken får ett 

annorlunda slut och ett annorlunda budskap. 

 

Disneys (2015) bilderbok Askungen i förhållande till Bröderna Grimms (2016) folksaga om 

Askungen håller tematiskt samma tråd. Temat att finna sin livskärlek står i fokus och det slutar 

lyckligtvis med en livslång kärlek i de båda böckerna. Askungens fot passar i den förlorade 

glasskon och prinsen får träffa sin kärlek igen med ett giftermål som följd. Det tematiska i 

dessa böcker är väldigt tydligt och har därför ett explicit tema. Utifrån de teman som finns i 

de olika verken så kan vi konstatera att vi inte behöver gå djupare in på Disneys och Grimms 

tematiska handling för att se hur verken förhåller sig till varandra. Det är väldigt tydligt att 

Disney och Grimms verk håller samma explicita tema medan det moderna verket skrivet av 

Jansson och Jensfelt inte har riktigt samma tema.  

 

Ska man dock granska Grimms folksaga ytterligare så kan vi se att den har ytterligare ett tema 

som ingen av de nämnda bilderböckerna har. Grimms folksaga slutar med en sensmoral om 

att man belönas om man är duktig och att man straffas om man är elak. Sensmoralen i en bok 

kan även bli temat i boken, beroende på hur man som läsare och lyssnare väljer att tolka det 
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man läst. Söderblom (2013) skriver att en saga oftast handlar om moral och att den har en 

slående sensmoral (2013, s. 13). Just den slående sensmoralen kan vi hitta i Grimms folksaga 

då Askungens elaka styvsystrar får straffet för sin elakhet. I folksagan om Askungen så finner 

vi de avslutande orden:	

När nu hennes bröllop med kungasonen skulle firas, kom de falska systrarna och 

försökte ställa sig in för att få del av hennes lycka. När brudparet gick till kyrkan, 

vandrade den äldsta på högra och den yngsta på vänstra sidan, och då knackade 

duvorna ut ett öga på vardera systern. Efteråt, när de gick ut ur kyrkan, gick den 

äldsta till vänster och den yngsta till höger, och då hackade duvorna ut det andra 

ögat på vardera. Så blev de alltså blinda för hela livet till straff för sin elakhet och 

falskhet (2016, s. 16). 

Denna tydliga sensmoral finner vi inte i bilderböckerna utan endast i folksagan om 

Askungen.  

	

5.3 Hur kan folksagan och bilderboken användas i skolan utifrån ett 

pedagogiskt syfte? 
Kåreland (2015) skriver att det är viktigt att ha boksamtal med sina elever. Dels för att 

som lärare få se så att eleverna förstår vad de läser, och dels för att hjälpa dem till en 

ökad förståelse i deras läsande (2015, s. 205). Vidare skriver hon att undersökningar har 

visat att boksamtal inte förekommer i en så stor utsträckning som man förväntar sig att 

det ska göra i klassrummet. Det sker oftast ingen uppföljning alls på det eleverna läst 

(2015, s. 205-206). Att inte följa upp eleverna i deras läsande kan bidra till att de till slut 

bara läser och läser men inte förstår vad de läser. De hinner inte reflektera över vad de 

läser och de bygger heller inte upp egna mentala bilder i huvudet utifrån texten de läser.  

 

I klassrummet kan man som lärare tillsammans med sina elever arbeta med de böcker 

som har använts i detta arbete. Man kan som lärare ha många uppföljningar med sina 

elever vid läsandet av dessa böcker. Då bröderna Grimms (2016) folksaga inte 

innehåller några bilder, samt är en folksaga som berättats från generation till generation 

så kan man läsa denna saga högt för sina elever. Man kan vid läsandet berätta för sina 

elever att de ska försöka bilda egna bilder i huvudet, rita ner dem på ett papper och 

sedan samtala om hur de tror de olika karaktärerna och miljön ser ut. Fast (2013) skriver 

att barn lär sig att förstå världen bättre och de sammanhang de lever i genom att höra 
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någon läsa högt och berätta. Hon skriver att då barn får lyssna till traditionella sagor och 

berättelser så stiger de in i sin egen fantasivärld (2013, s. 107). Vidare skriver Fast att 

man genom att berätta och läsa högt för sina elever bidrar till att hjälpa dem bringa 

mening till deras egna erfarenheter, och detta hjälper då eleverna att reflektera och tala 

om sitt och andras liv vid samtal (2013, s. 207). Vidare skriver även Nikolajeva (2000) 

om detta där hon skriver att både ord och bilder i en bilderbok lämnar luckor för läsaren 

och lyssnaren att fylla i med tidigare erfarenheter och kunskaper. Hon skriver även att 

dessa luckor kan lämnas medvetet av bilderboksskaparen för att öppna upp för läsaren 

och lyssnarens egna aktiva engagemang (2000, s. 13). I läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011 så kan man även läsa under dess syfte för 

årskurs 1-3 i svenska att eleverna ska ska få möta och få kunskaper om olika typer av 

skönlitteratur från olika tider (2017, s. 252). Vidare skriver de även att undervisningen 

ska syfta och bidra till att eleverna i möten med olika texter ges förutsättningar att 

utveckla den egna identiteten samt att undervisningen ska syfta till att eleverna ska ges 

en möjlighet att utveckla sin förmåga att skapa och bearbeta texter både enskilt men 

också tillsammans med andra (2017, s. 252). 

 

Om man i klassrummet ska arbeta med de bilderböcker som använts i detta arbete så 

kan man koppla dem till arbetet med folksagan. Eleverna får här en chans att 

tillsammans i par läsa bilderböckerna samtidigt som de kollar på de bilder som finns 

med. I bilderböckerna så samspelar bild och text väldigt bra, de berättar tillsammans en 

historia och via bilderna så får man en klarare bild av tid och rum, vilket för eleverna 

kanske inte var lika uppenbart vid läsandet av Grimms folksaga om Askungen. Rhedin 

(2001) skriver att man kan tala om samma bilderbok i flera olika manifestationer. Några 

som kan vara aktuella att använda sig av och tänka på vid arbetet av bilderboken i 

skolan är: författarens implicita bilderbok och då samtalet om bilderbokens text och 

handling, bildsättarens faktiska bilderbok och dessas förväntningar på olika implicita 

läsare, det vill säga elevernas tolkning av bilderna (2001, s. 137). Vid arbetet med 

bilderböckerna i skolan så kan man utgå ifrån dessa manifestationer som Rhedin tar 

upp. Det är viktigt att både diskutera bilderna men också att diskutera text, för Rhedin 

(2001) skriver även vidare att alla barn läser bilderböcker olika. Vissa barn konsumerar 

huvudsakligen bilderna och återkallar eller rekonstruerar texten genom dessa, medan 

andra barn i huvudsak konsumerar text (2001, s. 137). Vid arbetandet med 

bilderböckerna så får därför eleverna efter läsandet och bläddringen i bilderboken 
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berätta om de sett och läst något annorlunda än från folksagan. Då det finns många 

bilder att studera i de två böckerna så får även eleverna en chans att diskutera dessa, hur 

de ser ut, om de är fina, om de saknar någonting. När man sedan gått igenom och pratat 

om de olika böckerna och bilderna tillsammans med sina elever, så kan man sedan låta 

dem måla egna bilder och skriva egna sagor. Sagorna ska innehålla så många av Propps 

funktioner som möjligt. Eleverna får även här en möjlighet att välja själva om de vill att 

det ska vara bilder på alla sidor eller bara på några sidor. De får även välja om bilderna 

ska sträcka sig över hela sidorna så att text och bild samspelar. Något som är viktigt att 

ta upp för eleverna om de väljer att inte rita bilder på varje sida i sin saga, är att de 

måste tänka på att skriva på ett beskrivande och tydligt sätt så att läsaren själv kan 

visualisera fram bilder i huvudet vid läsandet av sagan. 

	

	

6. Diskussion 
Diskussionen kommer att innehålla en resultatsummering där jag kommer att skriva om 

de insikter som jag fått under skrivandet av detta arbete. 

	

6.1 Resultatsummering	
I detta arbete så kan vi direkt konstatera att bröderna Grimms (2016) folksaga om 

Askungen har en sådan karaktär som är typisk för en folksaga. Folksagan är precis som 

Edström (2013) nämnde, fylld av onda och goda ting med ett lyckligt slut (2013, s. 21). 

Nordlinder skrev även hon om de typiska dragen för en folksaga där hon förklarar att en 

folksaga ska vara flerepisodisk och utmärkas av en schematisk uppläggning med bland 

annat en inledning, en trefaldig upprepning, övernaturliga inslag, förvandlingar samt 

magiska hjälpare och motståndare (1991, s. 18). Vidare skrev även Nordlinder att en 

folksaga utmärks av en kronologisk händelseföljd, att den är logiskt sammanhängande 

samt att den har ett lyckligt slut, vilket vi kan konstatera att bröderna Grimms folksaga 

om Askungen innehåller och har. Bröderna Grimms saga i sig har inga bilder men texten 

lämnar fantasi åt läsaren att själv visualisera bilder vilket gör att sagan blir spännande 

att lyssna på samt att läsa.  

 

Ser vi till de valda bilderböckerna till detta arbete skrivna av Disney (2015) samt 

Jansson & Jensfelt (2018) så innehåller även dem de typiska karaktärsdrag som en 



	
Johanna	Hultgren	

	 28	

spännande och bra bilderbok ska innehålla. Nikolajeva (2000), skrev att bilderboken är 

en unik konstform som använder sig av två kombinerade kommunikationsnivåer, den 

verbala och den visuella, där den verbala förhåller sig till text och den visuella förhåller 

sig till bild (2000, s. 11). I bilderböckerna får vi stöta på många färgglada bilder där 

texten flyter in i bilderna och bildar en spännande läsning med mycket att titta på 

samtidigt. Bilderböckerna med sina bilder lämnar inte för läsaren utrymme för sin egen 

fantasi. Bilderböckerna i detta arbete kan vi koppla till det Rhedin (2001) skriver om 

som den genuina bilderbokens koncept, där bild och text samspelar (2001, s. 100-101). 

 

Ser vi vidare till hur strukturen för hur en folksaga ska vara uppbyggd samt vad den ska 

innehålla, så gav Propps 31 funktioner en bra grund att utgå ifrån. Vi kunde där se att 

många av de funktioner som Propp tar upp, finns med i bröderna Grimms saga om 

Askungen. Då de båda bilderböckerna har en snarlik handling som folksagan, så 

jämförde vi även dessa med de angivna funktionerna. Snabbt kunde vi konstatera att 

många av Propps funktioner även finns med i de valda bilderböckerna för detta arbete. 

Nordlinder (1991) beskriver även hon en folksaga i sin bok Sekelskiftets svenska 

konstsaga. Nordlinder beskriver en folksaga som en saga som är fler episodisk och 

utmärks av en schematisk uppläggning med bland annat en inledning, en trefaldig 

upprepning, övernaturliga inslag, förvandlingar samt magiska hjälpare och motståndare 

(1991, s. 18). Vidare skriver hon att en folksaga utmärks av en kronologisk 

händelseföljd, att den är logiskt sammanhängande samt har ett lyckligt slut.  

 

Miljön och de magiska väsendena som vi stöter på i alla de tre verken förhåller sig 

också till varandra på ett snarlikt sätt. Vi kan dock utifrån Nikolajeva (2000) och Fast 

(2013) förstå att det vid läsandet och lyssnandet av de två bilderböckerna om Askungen 

kan bli lättare att förstå och orientera sig i tid, rum och till de miljöbyten som sker då de 

innehåller mycket färgglada och fina bilder för läsaren och lyssnaren att studera i 

samspel med texten. Folksagan om Askungen innehåller nästan inga bilder och tilltalar 

därför inte lyssnaren och läsaren på samma sätt då det blir svårare att orientera sig. 

 

Djupare in på de frågeställningarna till detta arbete så kan vi se att folksagan om 

Askungen och Disneys (2015) bilderbok om Askungen förhåller sig mer till varandra i 

handling än Jansson och Jensfelts (2018) bilderbok om Askungen. Varför vi kan 

konstatera det är för att vi vid läsandet av alla de tre verken kunde se att Jansson och 
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Jensfelts bok är av en mer modern karaktär med inslag och sådant som i dagens 

samhälle är aktuellt. Temat i Disneys version samt Grimms version av Askungen 

handlar om att finna en livslång kärlek och leva lycklig i alla sina dagar. Temat i 

Jansson och Jensfelts version om Askungen handlar om att finna en livslång vänskap 

och leva lycklig i alla sina dagar. Att skriva om vänskap istället för att skriva om kärlek 

kan bättre nå ut till mindre barn i yngre åldrar.  

 
Något jag slutligen har märkt kring folksagan och bilderböckerna om Askungen som 

använts i detta arbete, är att de mycket väl kan användas i skolans yngre åldrar då de går 

att arbeta med på ett sätt så att de möter de kunskapskrav och det centrala innehåll som 

står i Läroplanens årskurs 1-3. 

	

	

7. Sammanfattning 

I denna studie är syftet att undersöka hur innehållet adapterats och hur temat ändrats och 

behållits från Folksagan om Askungen skriven av bröderna Grimm (2016) och 

bilderböckerna om Askungen skriven av Disney (2015) och Jansson & Jensfelt (2018). 

Jag har i studien använt mig av Vladimir Propps 31 funktioner för hur en strukturerad 

folksaga kan vara uppbyggd och se ut. Jag har sedan granskat om alla de valda verken 

för detta arbete innefattar någon eller några av dessa funktioner samt jämfört dessa med 

varandra.  

 

Studien har även studerat de olika verkens tema där vi konstaterat att sensmoralen i 

bröderna Grimms folksaga om Askungen kan tolkas som dess tematiska värde. Kärlek är 

vad som står i fokus för temat i Disneys (2015) version och Askungen, och i Jansson och 

Jensfelts (2018) version av Askungen så kan vi konstatera att temat innefattar en 

livslång vänskap. 

 

De böckerna som använts i denna studie, både folksagan samt de två bilderböckerna, 

går att använda sig av i sin undervisning i skolan. Man kan på många olika sätt arbeta 

med dessa böcker. Vid användandet av böckerna i undervisningen så går det både att 

arbeta enskilt, i par, samt gemensamt. Man behöver dock som lärare alltid stötta upp 

sina elever och finnas där om de stöter på några svårigheter längs med vägen. Detta är 
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väldigt viktigt för att kunna leda in dem på rätt spår så att de upprätthåller sin 

motivation att fortsätta vilja läsa och lära sig mer. 
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