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Abstract 

Frida Bergkvist (2016). Vad är väl en bal på slottet?: En komparativ analys av tre versioner av 

sagan om Askungen. (What´s a royal ball?: A comparative analysis of three versions of the 

fairy tale Cinderella). Independent Project, Swedish, Specialisation in Early Years Teaching 

and Grades f-3, Advanced Course, 15 Credits. School of Humanities, Education and Social 

Sciences. 

 

In this essay, I make a comparative analysis of the folktales “Cinderella” by Charles Perrault 

and the brothers Grimm and the movie with the same name made by Walt Disney. The 

purpose of this essay is to see what happens when a folktale is made into a movie and what 

differences and similarities there are between the different versions. With focus on various 

categories like story, characters, setting, theme and genre. I will use Thomas Denk’s 

comparative analysis method when I make my analysis. I will also describe how each part of 

my analysis is accomplished by presenting the different categories separately. By 

distinguishing these categories to the folktales and the movie, I can discern the similarities 

and differences between the different versions. My result shows that the theme of the folktales 

and the movie differ while the basic story in the different versions is still the same.  

 

Keywords: Childrens literature, adaption, folktale, movie, Cinderella, education. 
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1 Inledning 
Detta arbete startade med att jag ville göra någon form av jämförelse mellan sagor eller 

barnfilmer, sedan fick jag idén att jämföra en saga med en film som bygger på sagan. 

Pedagogerna Ana Graviz & Jorge Pozo hävdar i Barn, media och kunskap (1992) att en film i 

dagens samhälle når en större publik än en bok gör (s. 1-2). Detta gör att en studie om hur en 

saga överförs till film blir relevant för mitt kommande läraryrke då en film överlag oftast är 

mer tilltalande för barn än en skriven saga är. Per Olov Svedner skriver i Svenskämnet & 

svenskundervisningen (1999) att ett bildmedium som film är lättare för elever att ta till sig än 

en litterär text (s. 69). Att jämföra en saga med tillhörande film för att se vilka skillnader och 

likheter som finns gör att det går att se om filmen skulle kunna komplettera sagan i 

undervisningen. Nils Ahnland skriver i Från pärm till skärm (2011) att det överlag sägs att en 

bok oftast är bättre än filmen och boken är mer djupgående då det är lättare att få med mer i 

en bok än i en film (s. 7-8). Det är alltid intressant att se en film som är baserad på en bok 

eller tvärtom läsa en bok som är grundad i en film. Oavsett vilken ordning man läser boken 

eller ser filmen gör man automatiskt en jämförelse mellan dessa två versioner. Det är detta jag 

tänker behandla i denna uppsats, genom att undersöka vad som händer när en saga byter 

medium och görs om till film.   

Annette Årheim hävdar i ”Perspektiv på värdet av skönlitterära läserfarenheter” (2009) att den 

största orsaken till att man läst skönlitteratur i skolan har varit att stärka elevernas 

självförtroende. Årheim skriver även att litteratur kan förstärka människors narrativa fantasi 

(s. 68-69). Kristian Moen skriver i Film and Fairy Tales (2013) att allt kan omvandlas från en 

saga till en film. Dessa omvandlingar ska gärna vara magiska och Moen skriver att sagor har 

setts som verk som bidragit till utvecklingen av fantasifulla filmer (s. 14-15). Moen hävdar att 

känslan av att allt kan hända i en film är en av de mest betydelsefulla fantasierna som en film 

kan byggas på. Att film kan erbjuda en drömlik bild med magiska miljöer och förvandlingar 

är det mest effektfulla med en film. Askungen anser Moen är ett sådant exempel då hon går 

från elände och ensamhet till förmögenhet och äktenskap. I sagan om Askungen slår drömmar 

och fantasier in och det är därför sagan har fått så stor genomslagskraft inom filmbranschen. 

Moen hänvisar till skådespelaren Mary Pickford som sa att sagan om Askungen blev en sådan 

hit för att det inom alla människor bor en Askungen som gillar att drömma och hålla kvar 

hoppet om att en dag nå rikedom (s. 113-114). 

Det pedagogiska syftet med studien är att se hur saga och film kan fungera i undervisningen 

och om en jämförelse kan vara didaktiskt givande. Årheim skriver att moderna medier så som 
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film, dataspel och liknande kan utveckla den narrativa fantasin på samma sätt som en litterär 

text kan göra (2009 s. 69-70). I det centrala innehållet i Lgr 11 står det att elever ska få 

kunskaper om olika texter som kombineras med bild, till exempel film. Elever ska också öka 

kunskaper i skillnader mellan tal och skrift och deras kunskaper i språkbruk. Syftet med 

ämnet svenska är att stärka eleverna i sitt tal och skriftspråk. I Läroplanen står det att elever 

ska bekanta sig med berättelser och hur de byggs upp med början, mitt och slut. Eleverna ska 

även bekanta sig med kända barnboksförfattare och illustratörer (s. 222-224). Allt detta kan 

uppnås genom läsning och filmtittande och sagor kan vara till en bra hjälp för att uppnå hur en 

berättelse fungerar. Det är detta som har styrt vilka verk jag har valt att använda mig av i 

denna uppsats. 

 

1.1 Urval  
Jag har valt att jämföra tre versioner av Askungen, nämligen Charles Perraults (1697), 

bröderna Grimms (1857) och Walt Disneys (1950). Den sista är som bekant en tecknad film. 

Jag kommer att referera till sagorna genom att skriva ”Askungen”, dvs. inom citationstecken 

medan filmen skrivs med kursiv stil, alltså Askungen. När jag refererar till Askungen som 

karaktär görs det som vanligt. Jag kommer även att tala om filmen som Disneys film trots att 

det är ett stort samarbete med regissör, animatörer etc. Men Disney är producenten och det 

faller sig naturligt att tala om filmerna gjorda av hans produktionsbolag som hans filmer, 

vilket även är så man brukar göra. Varför de båda versionerna av sagan är med i den 

komparativa analysen är för att Disney har utgått från Perraults version när filmatiseringen 

gjordes. Däremot följer Disney inte Perraults version slaviskt utan det finns tydliga inslag av 

bröderna Grimms version i filmen också. Detta återkommer jag till i min jämförelse.  

Valet av att jämföra sagorna ”Askungen” med filmen Askungen grundar sig i att jag är 

uppvuxen med de klassiska Disneyfilmerna och Askungen är en personlig favorit. Mitt 

blivande yrke som lärare kommer att vara i grundskolans lägre åldrar vilket bidrar till att 

Disneyfilm är ett aktuellt val. Jag har valt att läsa de två sagorna och se filmen på svenska. 

Detta på grund av åldern jag kommer ha på mina blivande elever (6-9 år). De svenska 

versionerna är de som eleverna kommer att möta genom högläsning och filmtittande. Jag har 

läst Perraults version i Dick Claésson, Lars Fyhr & Gunnar D. Hanssons bok Texter: från 

Sapfo till Strindberg (2006) där den är översatt av Hjalmar Gullberg (s. 542-545). Bröderna 

Grimms version finns i Bröderna Grimms sagor. Andra samlingen (1987) där den är översatt 

av Karin Carlsson (s. 57-66). 
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Hans Hertel, Bodil Bierring, Kurt Johansson & Hans Boll-Johansen skriver att Perrault 

berättade sina sagor för en aristokratisk publik och att hans sagor var anpassade för att passa 

till barn och barnuppfostran (1986 s. 335). Hertel, Bierring, Johansson & Boll-Johansen 

skriver även om bröderna Grimm i ett annat verk. Där hävdar författarna att bröderna Grimm 

ingick i romantikens intresse för folklig diktning och sagor där man aktivt reste runt och 

samlade in sagor och sånger (1987 s. 240). Bröderna Grimm hade ett mer ”folkligt intresse” 

och inte så borgerlig publik som Perrault. 

Elisabet Nemert  & Gunilla Rundblom skriver i Filmboken: analys, filmhistoria (1994) att 

Walt Disney (1901-1966) är ”den tecknade filmens okrönte mästare” och han fick under sina 

år en Oscar för Askungen i kategorin bästa kortfilm och idag innefattas hans stora imperium 

av film- och TV-produktion, böcker, leksaker och nöjesparker (s. 143-144). På hemsidan 

Imdb.com kan man läsa om Walt Disney och hans filmer. Där står det att Walt Disney än idag 

håller rekordet i flest vunna Oscars genom tiderna, hela 22 stycken vann han under sin 

levnadstid. På Imdb.com står det även att Askungen var en så pass påkostad film att om den 

inte hade varit en succé (som den nu var) hade hela Disney Productions gått i konkurs. Filmen 

drog in så mycket pengar att Walt Disney kunde utöka sitt imperium med fortsatta 

filmproduktioner, TV-produktioner och även börja bygga sitt Disneyland. Filmen gjordes år 

1950 men det kommer ständigt nya utgåvor och den finns på DVD och Blu-ray. Den är alltså 

fortfarande en aktuell film trots sin ålder. Ett avsnitt ur Askungen visas även varje år på 

julafton när Kalle Anka visas på svensk tv. Detta gör att Askungen blir en intressant film att 

analysera då den varit och är en stor hit inom filmbranschen.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att göra en komparativ analys av tre versioner av sagan om 

Askungen och se vilka skillnader och likheter som finns mellan de olika versionerna. Syftet är 

även att se vilka konsekvenser dessa eventuella skillnader får för berättelsen utifrån olika 

frågeställningar: 

 Vad skiljer sig mellan sagorna och filmen med fokus på storyn? Vad tillkommer och 

vad tas bort? Kan vi fortfarande tala om samma story?  

 Hur skiljer sig karaktärerna mellan sagan och filmen? Vilka tillkommer, vilka tas bort 

och hur förändras deras roll i de olika versionerna?  

 Hur ser miljön ut och hur förändras den när en text blir till film?  
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 Vad är sensmoralen och vad är temat i de olika versionerna? 

 Hur förhåller sig sagorna och filmen till folksagans mönster? Kan man säga att de 

tillhör samma genre eller är förändringarna så stora i filmen att den blir till en annan 

genre? 

 

1.3 Disposition 

På följande sidor kommer jag redogöra för vilken metod jag funnit lämplig för att kunna 

besvara mina frågor. Därefter kommer jag presentera för analysen viktiga begrepp som 

adaption, karaktärer, miljö och tema. Detta följs av tidigare forskning och bakgrund. Därpå 

kommer själva analysen. Uppsatsen avslutas med en diskussion där jag återkopplar min 

analys till inledningen och hur denna studie är relevant för mitt kommande läraryrke. 
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2 Metod 

I detta avsnitt kommer jag att presentera den metod jag använt mig av när jag har analyserat 

de båda sagorna och filmen.  

Jag kommer att göra en komparativ analys som Thomas Denk i Komparativa analysmetoder 

(2012) beskriver som en analys som studerar likheter och skillnader i de exempel som studien 

innefattar. För att en sådan analys ska kunna göras måste det vara minst två exempel som 

behandlas. Analysmetoden är till för att klarlägga samband mellan faktorer och för att utforma 

slutsatser utifrån empiriskt material (s. 12-13). Mitt empiriska material består av Perraults, 

bröderna Grimms och Disneys versioner av sagan om Askungen. Syftet med att göra denna 

form av analys är att uppmärksamma såväl likheter som skillnader och vad dessa kan få för 

konsekvenser för själva handlingen men även för karaktärerna i de olika versionerna. Det 

öppnar för en diskussion om vad som sker med tematik och genre. I följande avsnitt kommer 

analysmetoden i vissa fall att preciseras. 
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3 Några för analysen viktiga begrepp 
Här kommer jag att presentera några för analysen viktiga begrepp. Utifrån dessa begrepp har 

jag analyserat de olika versionerna av sagan om Askungen. 

 

3.1 Adaption 

Claes-Göran Holmberg & Anders Ohlsson skriver i Epikanalys (1999) att ett sätt att belysa 

hur en berättelse övergår till film är att göra en intermedial studie. Författarna menar att en 

sådan studie framhäver vad som är karaktäristiskt för de båda medierna vilket gör det till ett 

intressant tillvägagångssätt. Holmberg & Ohlsson fortsätter med att framhäva hur berättelsen 

bidrar till filmen när adaptionen ska göras. Filmen konsumerar, förvandlar, distribuerar och 

inspirerar berättelsen. Med detta menar författarna att filmen använder sig av berättelsens 

stoff och förvandlar berättelsen till en visuell bild: ”Film visar, den berättar inte…” (s. 50). 

För en författare till en berättelse är det nödvändigt att göra företeelser, människor och 

omständigheter färgstarka och livliga. Regissören till en film plockar ut det mest väsentliga i 

berättelsen och gör egna tolkningar för att det ska bli en så sevärd film som möjligt (s. 49-52).  

Kari Skjønsberg skriver i Vem berättar? (1982) att adaptions begreppet har många betydelser 

och att en av dem är att det betyder att anpassa, lämpa och lägga till rätta för. Författaren 

hävdar att vissa adaptioner görs för att censurera texterna för att vissa texter har en språklig 

användning som är opassande för den åldersgrupp de är avsedda för. Hon fortsätter med att 

adaptioner kan göras på de vuxnas villkor och en text/film behöver inte adapteras för barnens 

skull. Det kan vara de vuxna som tycker att berättelserna inte passar till barn om de inte skrivs 

om. Det kan leda till att adaptionen snarare blir mindre begriplig för barnen då det är de 

vuxnas synsätt som genomsyrar texten/filmen. Författaren hävdar att det är bra att göra 

adaptionsstudier då det kan vara en lämplig metod för fortsatt arbete med barnlitteratur (s. 9-

13).  

Lars Gustav Andersson & Erik Hedling skriver i Filmanalys (1999) att det är viktigt att 

bekanta sig med den film som ska analyseras. Författarna menar att filmens tillkomst och 

mottagande, historiska kontext och dess handling är det mest väsentliga att beakta i en 

filmanalys. Andersson & Hedling beskriver fyra olika sätt att analysera en film. Det ena är en 

blandning av narratologi, tematisk analys och sociologisk närläsning där undersökningen går 

ut på att se vad som gör en film populär. I den andra anaylsen ligger fokus på receptionen av 

filmen, varför olika människor ser på filmer på olika sätt. Den tredje analysen utgår från 
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auteurproblematiken och adaption, där det senare handlar om hur filmskaparen har skapat 

filmen utifrån en tidigare berättelse. Auteurproblematiken är att varje författare eller 

filmskapare har olika synsätt och står för olika saker vilket gör att även om de gör en tolkning 

av samma berättelse är det inte säkert att resultatet blir detsamma. Den sista och fjärde 

analysen utgår från kulturella mönster i en film (s. 8-10). Det är den tredje analysmetoden 

som jag kommer utgå från när jag ser på filmen. Hur har Disney adapterat sagan till tecknad 

film, vad har hänt med sagan, vad har lagts till och tagits bort?  

 

3.2 Karaktärer 

Holmberg & Ohlsson skriver att läsaren framställer en karaktär genom hur texten beskriver 

karaktären. Läsaren måste alltså vara observant på hur karaktären beskrivs och skildras för att 

förstå den. Här skiljer författarna på direkt och indirekt karakterisering. Direkt karakterisering 

är mer vanligt i äldre berättande texter. Vid direkt karakterisering skriver författaren direkt ut 

hurdan en karaktär är (ful, söt, snäll, ond, etc.); läsaren behöver alltså inte tolka själv. Ofta är 

det i så kallade jag-berättelser detta sker som mest. Då berättar karaktären själv om sina 

personlighetsdrag och det blir då extra tydligt för läsaren vilka egenskaper den har. Den 

indirekta karakteriseringen har blivit mer vanlig på senare tid. Här ligger det mer hos läsaren 

att konstruera en bild av hur karaktären är utifrån hur den beskrivs. Det finns en rad olika sätt 

att karakterisera en karaktär och det är genom dessa olika anvisningar i en text som vi bygger 

upp karaktären när vi läser om den. Karaktärens repliker i texten, både deras innehåll och 

form, är något som kan beskriva hur karaktären är. Då kan man även se om berättarens direkta 

karakterisering av karaktären stämmer överens med dess repliker. Karaktärens handlingar kan 

bidra till hur karaktären uppfattas i en berättelse, hur karaktären ser ut är också en bidragande 

faktor. Även miljön i en text kan ha betydelse för hur läsaren uppfattar karaktären i texten 

(1999 s. 61-67).  

Maria Nikolajeva skriver i Barnbokens byggklossar (1998) om karaktärer i barnböcker och 

hävdar att det finns olika sätt att tolka en karaktär. Det kan ske genom karaktärernas beteende, 

uttalanden, tankar, utseende, andras utlåtande om dem eller berättarens egna ord om dem. 

Som läsare bildar man sig själv en bild av karaktären och fyller i de tomrum som lämnas av 

texten. Oftast karakteriserar läsaren en karaktär genom dess upprepade handlingar, likheter 

med andra karaktärer och kontraster mellan olika egenskaper (s. 55). Nikolajeva skriver även 

om öppna/slutna, dynamiska/statiska och platta/runda karaktärer. Öppna karaktärer bildas 

genom våra egna tolkningar av dem, de tillåter oss att konstruera dem med utgångspunkt i 



Frida Bergkvist  2016-05-25 

12 
 

våra egna erfarenheter. Slutna karaktärer konstrueras enbart utifrån det som sägs om dem i 

texten, t.ex. genom direkt karakterisering. Dynamiska karaktärer förändras under textens gång 

medan en statisk karaktär behåller sina egenskaper texten igenom. Platta karaktärer har oftast 

bara en egenskap. De karakteriseras som antingen goda eller onda, kanske till och med utan 

någon egenskap över huvud taget. Runda karaktärer har flera olika egenskaper, både positiva 

och negativa. Vi får följa deras utveckling genom textens gång och kan inte alltid förutspå vad 

karaktären kommer att göra (1998 s. 62-65). 

 

3.3 Miljö 

Holmberg & Ohlsson skriver att miljön har olika betydelse för olika författare. För vissa 

författare är miljön en väsentlig del av berättelsen som därför innehåller mycket 

miljöbeskrivningar. För vissa andra författare spelar miljön mindre roll och man överlåter mer 

åt läsarens fantasi. Miljön kan vara en speciell stad, plats, tid, etc. För vissa författare är 

platsen påhittad och för andra gäller det att miljön är så äkta som möjligt. Här skiljer sig 

boken från filmen. I boken kan författaren sväva fritt och hoppa mellan tid och rum, 

beskrivningen av platsen kan vara oändlig eller väldigt kortfattad. I en film återskapas miljön 

genom bilden vilket kan vara till en fördel då visuella intryck hos åskådaren kan bidra med 

mycket för själva berättelsen. En miljöbeskrivning i en berättelse riskerar att bli för lång och 

tråkig. Där har filmen ännu en fördel där miljön inte behöver beskrivas utan endast 

visualiseras (1999 s. 68-69).   

Nikolajeva skriver att miljö är den plats och tid där berättelsen utspelar sig. Hon hävdar även 

att miljön är en viktig komponent i en berättelse och att varje litterär genre har sitt eget sätt att 

skapa miljön. Folksagans miljö är ”det var en gång” och ”i fjärran land” osv. (s. 47). 

Nikolajeva skriver att miljön även bidrar till att karaktärisera en person i en berättelse. Den 

kan bidra till en känsla i en berättelse och den kan även bidra till utveckling av berättelsen. 

Miljön blir som en symbol för berättelsen och vissa berättelser har miljöer som har blivit 

klassiska (1998 s. 52-53).  

 

3.4 Tema/Sensmoral 
Nikolajeva skriver att det finns en stående struktur i varje berättelse som är berättelsens motiv. 

Dessa motiv kan vara till exempel, vänskap, kärlek, sökande, resa, strid och hämnd. Hon 

skiljer mellan huvudmotiv och bimotiv. Huvudmotivet kan även benämnas som berättelsens 
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tema. Temat i en berättelse är det där som alla motiven tillsammans bygger upp. Nikolajeva 

har två exempel på detta, hon skriver att Onkel Toms stuga har temat slaveri men att några 

motiv som förekommer är rymning, förföljelse, vänskap och döden. I Pippi Långstrump 

skulle Nikolajeva beskriva temat som ”barnens rätt att vara barn” men att varje kapitel 

innehåller olika motiv. Det finns två sätt att skilja på teman. Det kan vara ett explicit och 

öppet tema som är lätt att se och förstå. Men det kan även finnas implicita och underliggande 

teman som kan vara svårare att få syn på när en berättelse läses. Det vanligaste temat som 

förekommer i barnlitteratur är olika former av sökande. Även i folksagans värld är detta ett 

förekommande tema där hjälten ofta ger sig iväg hemifrån för att hitta någon skatt eller en 

prinsessa. Men det kan även vara någon form av identitetssökande (1998 s. 42-46). Sensmoral 

definieras enligt Nationalencyklopedin som ”en moralisk slutsats i en berättelse”, det är en 

visdom läsaren ska ta till sig efter att ha läst berättelsen (NE 2016). 
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4 Tidigare forskning 
I detta avsnitt kommer jag inte att presentera något om vare sig Charles Perrault eller bröderna 

Grimm då dessa inte är relevanta för min studie. Min studie är en jämförelse mellan sagorna 

”Askungen” och filmen Askungen och handlar inte om författarna till dessa. Avsnittet inleds 

med vad jag själv har hittat för tidigare forskning kring adaption från text till film. Har det 

gjorts någon liknande studie som min egen? Har det gjorts någon liknande studie med något 

annat än Askungen? Därefter kommer jag att redogöra för vad en forskare har skrivit om 

Askungen och alla de filmversioner som gjorts av sagan ”Askungen”. 

 

4.1 Vad har jag hittat? 

Det har skrivits en del om adaptioner från text till film. Jag har hittat en annan uppsats som 

behandlar just Askungen men då med ett helt annat fokus än jag själv har. Det är Jessica Huss 

som har skrivit Askungen en prinsessa som ingen annan (2014). Huss har ett intersektionellt 

perspektiv vilket gör att hennes studie inte är relevant för mig i denna uppsats. Utöver den har 

jag hittat en adaptionsstudie om Törnrosa, det är Alexandra Holm som skrivit Från folksaga 

till Disney (2013). Hon har däremot den skriftliga versionen av Disney och inte filmen vilket 

gör att jag endast använt hennes studie som en inspiration till min egen. Förutom de 

föregående två har jag hittat en rad studier om bok till film och olika adaptionsstudier. Det 

som gör att dessa inte blir relevanta för mig är att det oftast tas upp hur långa romaner blir till 

film. Det är också böcker och filmer för äldre barn än de jag ska ha i mitt blivande yrke. 

Därför har dessa tidigare studier endast använts som just inspiration till min egen studie. Med 

inspiration menar jag lite olika tips på litteratur som kan vara intressant men jag har även 

genom att läsa deras studier fått motivation till min egen. En person som däremot har gjort en 

del forskning kring Askungen och filmatiseringarna av sagan är Amie Doughty som jag 

kommer presentera nedan. 

 

4.2 Askungen 

Amie A. Doughty skriver i Folktales retold: a critical overview of stories updated for 

children (2006) om att hon forskat på vad som händer när folksagor görs till film och just 

undersökt Askungen. Doughty skriver att det har gjorts oändligt många filmversioner av 

Askungen, både kortfilmer och långfilmer. Hon skriver att kortfilmerna liknar folksagan mer 

än vad långfilmerna gör då kortfilmerna liksom folksagorna inte har någon vidare 
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karaktärsskildring. Hon skriver även att i många av de kortfilmer som finns är det andra 

grundkaraktärer som spelar Askungen, till exempel Betty Boop och Hello Kitty. Doughty 

skriver att det även har kommit tolkningar av Disneys filmatisering av Askungen (s. 115-117). 

Det Doughty tydligen tagit fasta på i sin forskning är Askungemotivet snarare än den 

ursprungliga sagan. Doughty skriver att svårigheten med att göra en folksaga som är så kort 

till en långfilm är att så mycket måste läggas till för att fylla ut tiden. I romantiska folksagor 

så som ”Snövit och de sju dvärgarna”, ”Törnrosa” och ”Askungen” är det vanligt att filmen 

fokuserar på romansen mellan mannen och kvinnan. Mönstret brukar vara att en prins möter 

en flicka, att de genast blir förälskade, att de separeras på något sätt och att de måste antingen 

finna varandra återigen eller övervinna vissa motstånd för att få vara tillsammans. Många av 

de varianter som finns på just Askungen följer detta mönster, förutom just Disneys version av 

filmen. I Disneys film har inte prinsen någon plats förrän balen ska äga rum och hans första 

replik är inte förrän han och Askungen sjunger tillsammans. Prinsens roll i filmen är 

komprimerad till skillnad från några av de skrivna sagorna, han är med på balen och sedan får 

vi se honom på bröllopet igen. Disney har istället utvidgat filmen med djuren som hjälper 

Askungen, speciellt mössen tar stor plats i filmen. Men även kungen får en större plats i 

filmen än vad han har i sagorna. Att djuren tar så stor plats i Disneys version är något som är 

typiskt för Disney, att ta fokus från huvudpersonen och belysa andra karaktärer istället. Vi ser 

även detta i till exempel i Snövit och de sju dvärgarna där det är större fokus på dvärgarna än 

Snövit, och i Törnrosa handlar det mer om de tre feerna än om själva prinsessan. I de andra 

två filmerna träffar prinsen de båda flickorna direkt i början av filmen. Det är bara i Askungen 

som prinsen inte är någon utvecklad karaktär. Doughty avslutar med att skriva att olika 

versioner av både sagan och filmen görs och fortsätter att göras för att fånga olika sorters 

publik (2006 s. 117-128). 
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5 Bakgrund 
Här kommer jag att redogöra för vad genren folksaga innebär och även varför litteratur och 

film anses viktiga i undervisningen i skolan. 

 

5.1 Folksagan 

Doughty skriver att definitionen av folksaga är att den är av muntlig tradition och att det är det 

som gör folksagan unik från andra sagor. När en folksaga skrivs ner som en traditionell saga 

går den emot hur den brukar berättas och oundvikligen går något förlorat i överföringen. Hon 

hävdar även att förutom att början och slutet oftast blir detsamma även i överföringen från 

muntligt till skrift berättas en folksaga i text oftast i tredje person. I en nedskriven folksaga får 

vi inte så mycket, om ens någon, information om själva karaktärerna och detta menar 

författaren medför att de nedskrivna folksagorna oftast är väldigt korta (2006 s. 94-95). 

Nikolajeva skriver att det finns en uppfattning om att barn har mer intresse för handlingen i en 

saga än vad de har för själva personerna. Hon skriver att personerna i sig är oviktiga i en 

folksaga då den är handlingsorienterad och karaktärerna endast är där för att utföra vissa 

handlingar. Hon hävdar även att karaktärer i en folksaga är platta och statiska (1998 s. 89-90). 

Lena Kåreland skriver i Möte med barnboken (1994) att allt som i dagligt tal kallas berättelser 

och som har någon form av övernaturlighet eller magi kallas för sagor men att det är viktigt 

att skilja på folksaga och konstsaga. Folksagan är en anonym berättelse som förts vidare 

genom muntlig tradition, till skillnad från konstsagan som alltid har en namngiven författare. 

Det finns olika typer av folksagor; äventyr, djursagor och skämtsagor är några av de olika 

kategorierna (s. 54). Doughty menar att flera av de olika typerna av folksagor kan passa in på 

en och samma saga och detta kallar hon för korskategorisering (2006 s. 7-8). Kåreland hävdar 

att typiska drag för en folksaga är talet tre och förekomsten av talande djur, troll, häxor och 

drakar. Miljön som sagan utspelar sig i är ofta till viss del oidentifierbar, kampen mellan gott 

och ont är det huvudsakliga temat, början brukar innehålla någon svag person som under 

sagans gång blir allt starkare och utvecklas till hjälten (1994 s. 55). Vivi Edström skriver i 

Barnbokens form (2013) om folksagans form och hävdar att något som är typiskt för 

folksagan till skillnad från andra typer av sagor är att den alltid har ett lyckligt slut. Hon 

hävdar att en saga har ett ”handlingslogiskt system”. Dit hör till exempel, ”det var en gång” 

början. Det sker en stegring i mitten av sagan där någonting händer och spänningen ökar. 

Slutet är som sagt alltid lyckligt och någon form av hjälte segrar. Sagan har en klar 
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uppbyggnad och tydliga kontraster mellan gott och ont och lycka och olycka vilket gör att 

sagan blir tydlig (s. 19-21). 

 

5.2 Litteratur vs film i skolan 
Svedner skriver att det inte alltid varit självklart att skönlitteraturen ska ha så stor plats i 

skolan som den har idag. Författaren hävdar att detta kan bero på att litteratur inte längre läses 

bara för avkopplings skull utan även för vad han kallar påkoppling, dvs något som ger 

kunskap. Svedner hävdar även att litteratur måste vara en känslomässig upplevelse för att den 

ska locka till sig läsare. Om en text inte har någon känslomässig påverkan krävs det mycket 

mer för att orka läsa hela texten. En text är påkopplande då den engagerar läsaren och ger 

något att reflektera över. För att en läsare ska nå det reflekterande planet måste någon form av 

mental process ske och därigenom kommer kunskapseffekten. Aktiviteten efter 

litteraturläsning är av stor vikt för att någon form av lärande ska ske. Att prata om texten och 

analysera den kan leda till att elevernas egen språkutveckling stimuleras (1999 s. 41-42). 

Svedner skriver att se på film och tala om den är detsamma som att läsa och tala om en text. 

Fördelen med att göra det med en film är att det mediet har en större effekt på eleverna. En 

film kan även användas för att lyfta fram en litterär text, till exempel genom att jämföra en 

text med tillhörande film (1999 s. 69-70). Christina Olin-Scheller skriver i Såpor istället för 

Strindberg? (2008) att film kan vara svårt att ha i svenskundervisningen. Med det menar hon 

att det kan vara svårt för elever att koppla bort den ”avkopplande och underhållande” sidan av 

att titta på film och att istället titta på den genom kunskapshöjande ögon. Olin syftar dock på 

att detta har med osäkerhet att göra hos läraren. Läraren måste våga låta en film kunna bidra 

med kunskap för att den faktiskt ska kunna göra det. Författaren hävdar även att hon inte ser 

det som något problematiskt att introducera mer film i undervisningen (s. 71-73). 
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6 Perrault, Grimm och Disney – en jämförelse 
Här följer nu min analys av de olika versionerna av Askungen. Jag kommer att redogöra för 

grundstoryn och jämföra de olika versionerna för att se skillnader och likheter. Karaktärerna, 

miljön och tema/sensmoral kommer att presenteras efter följande mönster: Perraults version, 

bröderna Grimms version och Disneys version. Detta följs av en genrediskussion där jag 

kommer påvisa hur de tre versionerna förhåller sig till folksagans mönster. Slutligen kommer 

mina slutsatser kring resultatet. 

 

6.1 Story 
Under grundmönster redogör jag för sagans grundstruktur, den som är gemensam för de olika 

versionerna. Under jämförelsen mellan versionerna gäller sidhänvisningarna till de utgåvor 

som presenterades under urval, till filmen refererar jag med tidsangivelse.  

 

6.1.1 Grundmönster 

En flicka växer upp med sin styvmor och sina styvsystrar som är väldigt elaka och orättvisa 

mot henne. Flickan blir deras piga och får sköta allt hushållsarbete och för att riktigt 

förödmjuka henne kallar de henne för Askungen. Trots att styvmamman och styvsystrarna 

behandlar henne illa och ger henne en mängd med arbete håller Askungen alltid modet uppe. 

Kungen bjuder en dag alla ogifta flickor till slottet för en bal, där han hoppas att sonen ska 

finna en fru. Askungen får inte följa med till balen men hon drömmer om att en dag finna 

lycka. Askungen lyckas genom magi till slut ta sig till balen och får dansa med prinsen. Hon 

tappar sin ena sko när hon måste fly från prinsen för att hinna hem i tid. Askungens 

styvsystrar försöker få på sig skon när en från kungafamiljen åker runt i landet för att hitta den 

flicka som skon tillhör. Men den passar inte på någon av systrarna utan endast på Askungen 

och hon får till slut sin prins och sin lycka. 

 

6.1.2 Jämförelsen mellan versionerna 

Sagan av bröderna Grimm skiljer sig markant åt från sagan av Perrault och filmen av Disney. 

I Perraults version får vi endast veta att Askungens mor var den ”bästa människa i hela 

världen” och att fadern gifter om sig (s. 542). Sagan av bröderna Grimm startar med att 

Askungen pratar med sin mor på hennes dödsbädd och sedan gifter Askungens far om sig med 
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en kvinna som har två döttrar sen tidigare (s. 57). Askungens far är därefter med hela sagan 

igenom. I filmen finns det ingen mor till Askungen utan fadern gifter om sig för att Askungen 

ska kunna få den omsorg och kärlek som en flicka behöver från en mor. Kort efter att pappan 

gift sig dör han (00.01.36).  

Perrault skriver i sin version att Askungen får sitta i askan vid spisen och att de därför kallar 

henne för Askungen (s. 543). I bröderna Grimms saga får Askungen sitt namn för att hon har 

en grå smutsig klänning och får sova i askan i köket (s. 58). I Disneys version kallar de henne 

Askungen bara för att förnedra henne så mycket som möjligt (00.02.40).  

I sagan av Perrault finner sig Askungen i att hon inte ska på bal, det är någon form av 

självklarhet att hon inte ska följa med. Askungen hjälper istället sina styvsystrar att göra sig 

fina (s. 543). I denna version varar balen i två dagar. Balen i Grimms version varar i tre dagar 

och Askungen har tre olika klänningar, en för varje tillfälle. Hon får inte följa med för sin 

styvmor förrän hon plockat ur alla linser ur askan. Hon klarar uppgiften men får till slut inte 

följa med ändå (s. 59-60). I filmen är det bara en bal och även här måste Askungen göra klart 

sina sysslor innan hon får följa med till balen. Som i Grimms version så klarar Askungen av 

sina uppgifter men i filmen får hon hjälp av sina vänner mössen och fåglarna så att hon även 

får sin klänning klar. Styvsystrarna sliter dock sönder Askungens klänning i filmen så att hon 

inte kan följa med till balen (00.40.18). 

Något som skiljer sig mellan de olika versionerna är att Disney har utökat sin version med att 

lägga in en parallellhandling, nämligen kampen mellan styvmoderns katt Lucifer och mössen. 

Det finns flertal exempel på detta men ett av dom är när mössen Gus och Jack ska hjälpa 

Askungen med hennes klänning. De ska skaffa pärlor och sidenband åt Askungen men 

Lucifer är i vägen för dem (00.32.25). Alla scener där Lucifer jagar mössen slutar med att 

mössen överlistar Lucifer. En annan parallellhandling som Disney lagt till i sin version är om 

kungen. I Disneys film får vi följa kungen och hans högra hand hertigen i ett flertal scener. I 

en av dessa scener är kungen rasande arg för att han inte har några barnbarn. Det är därför han 

ordnar med en bal så att prinsen ska välja sin fru bland alla ogifta kvinnor i landet (00.23.32). 

Disney har även byggt ut sin version genom att styvmodern och styvsystrarna har mer plats i 

filmen än de övriga versionerna. Även här finns det flera exempel och ett av dem är när vi får 

höra Petronella och Gabriella spela och sjunga en låt med styvmodern (00.26.08). 

I Perraults version är det ingen drastisk händelse när familjen åker till balen utan Askungens 

gudmor kommer fram och hjälper Askungen att bli redo för balen, genom att svinga sitt 
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trollspö (s. 543). I Grimms version springer Askungen ut till sin mors grav och sätter sig 

under ett hasselträd när familjen åker till balen. Där önskar hon att fågeln som alltid sitter i 

hasselträdet ska slänga ner guld och silver till henne (s. 60). I filmen springer Askungen ut i 

trädgården och när hon sitter där och gråter kommer en god fe som säger att hon är hennes 

gudmor. Den goda fen trollar fram häst och vagn och en klänning till Askungen (00.42.04). I 

Perraults och Disneys versioner får Askungen en tid då hon måste vara tillbaka hemma för då 

bryts förtrollningen och allt blir som vanligt igen. Inget av detta ser vi i sagan av bröderna 

Grimm. I Grimms version går Askungen själv till balen medan det i Perraults och Disneys 

version är en pumpa och djur som förvandlas till häst och vagn som tar henne till balen.  

I Perraults version skickas en adelsman ut för att söka efter den som skon tillhör (s. 544). I 

bröderna Grimms saga är det prinsen själv som söker efter Askungen. Han ber Askungens far 

om hjälp när Askungen rymmer de första gångerna och det är han själv som rider till deras 

hem för att be flickorna i huset att prova skon som Askungen tappat (s. 63).  I filmen är det en 

hertig som åker runt i landet för att finna den flickan som skon passar på. Här är det inte 

specifikt till Askungens hus utan han blir befalld att åka ut till alla hem i landet där det finns 

ogifta flickor (01.00.00). Skon i sagan av Perrault är en glastoffel, i bröderna Grimms version 

är den gjord av guld och i filmen är skon gjord av glas. 

Skon passar inte på styvsystrarna i någon av versionerna. Det som skiljer är att i sagan av 

Perrault står det bara kort att skon inte passar på någon av styvsystrarna och att Askungen 

sedan frågar om hon får prova skon (s. 544). I bröderna Grimms saga skär ena styvsystern av 

sig stortån för att skon ska passa och den andra skär av en bit av hälen (s. 63-64). I filmen 

försöker hertigen och styvdöttrarna att pressa skon på foten men den går inte på. I filmen går 

även glasskon sönder innan Askungen ska prova den men då har hon kvar den andra glasskon 

som bevisar att det är hon som dansade med prinsen (01.04.13).  

Alla tre versionerna slutar med att Askungen gifter sig med prinsen men i sagorna kommer 

styvsystrarna till bröllopet. Det framgår inte i filmen. I Perraults version ber systrana 

Askungen om ursäkt när de får reda på att det är hon som är den vackra prinsessan och 

Askungen förlåter dem. De får även bo med henne på slottet och Askungen hjälper dem att 

hitta egna män att gifta sig med (s. 544-545). När styvsystrarna kommer till bröllopet i 

Grimms version flyger två fåglar ner och pickar ut ögonen på dem så att de blir blinda för 

alltid (s. 66). I filmen framkommer inte att det händer något speciellt med styvsystrarna, 

Askungen och prinsen gifter sig och sedan är filmen slut (01.13.13). 
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6.1.3 Summering 

Berättelserna skiljer sig alltså delvis åt i sagorna och filmen. Balen som varar i tre dagar i 

sagan pågår bara en dag i filmen och balen har mer plats i sagan. I filmen är det en mycket 

längre sekvens innan själva balen kommer, det är mer musik och det finns en konflikt mellan 

mössen och katten som man får följa under en längre tid. Anledningen till detta tror jag är att 

Disneyfilmer är och ska vara för barn vilket leder till att djur, sång och musik är mer lockande 

än det kanske hade varit om filmen istället hade följt sagan mer troget. Därför har Disney 

även parallellhandlingarna, kampen mellan Lucifer och mössen och kungen. Det är ett sätt att 

få filmen mer komisk. Filmen är även mer barnanpassad då det kommer till slutet där 

styvsystrarna i sagan av bröderna Grimm skär av sig tån och en bit av hälen för att skon ska 

passa. Detta som blir väldigt brutalt är inget vi ser i vare sig Perraults version eller Disneys. 

Skon är även gjord av glas i Perraults version, vilket Disney har valt att ta efter och en av 

anledningarna till detta kan vara att Disney ville utveckla den scenen. Nu vill styvmodern än 

en gång stoppa Askungen från att finna lycka så hon fäller hertigen som ska gå fram med skon 

så att den faller i golvet och går sönder. Slutet skiljer sig mellan de olika versionerna genom 

att i Perraults version ber systrarna om ursäkt i slutet och Askungen förlåter dem. I Grimms 

version får systrarna sina ögon urpickade och straffas. I Disneys film märker vi inte av 

systrarna efter att Askungen provar skon och den passar. Alla tre versioner slutar dock med att 

Askungen och prinsen gifter sig. 

 

6.2 Karaktärer 
Här följer en beskrivning av de karaktärer som har betydelse för de olika versionerna. 

 

6.2.1 Askungen 

I Perraults version beskrivs Askungen som den mest goda och rara flicka som finns (s. 542). 

Även om det inte står skrivet att Askungen är en vacker flicka är detta något som framträder 

ändå. Askungen är en flicka som ser det goda i alla människor och bara vill det bästa för alla 

och sätter alla andra före sig själv. Askungen blir en sluten, statisk och rund karaktär. Hon 

beskrivs som sagts som en fantastisk person och genom hennes handlingar märker vi också att 

hon är så godhjärtad som hon beskrivs. Askungen förändras inte under sagans gång men hon 
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har mer än en egenskap. Askungen är både en glad, sorgsen, blyg, utåtriktad och snäll 

karaktär.  

I sagan av bröderna Grimm beskrivs Askungen som dammig och smutsig men hon är en lydig 

flicka och gör som styvmodern och styvsystrarna säger åt henne (s. 57-58). Likt Perraults 

version vet vi om att Askungen är en vacker flicka trots att detta inte står skrivet i sagan. 

Askungen är en flicka som är trogen och även modig. I Grimms version av sagan är 

Askungen, liksom i Perraults version, en sluten, statisk och rund karaktär. Askungen 

förändras inte som karaktär genom sagan. Hon har ett flertal olika egenskaper vilket gör 

henne till en rund karaktär och det är inte självklart vad Askungen kommer att göra i alla 

situationer. 

I filmen framstår Askungen som vacker, hon har blå ögon och blont hår och styvmodern och 

styvsystrarna är avundsjuka på att hon är så vacker (00.02.24). Hon är väldigt ödmjuk då hon 

vill allas bästa och att alla ska vara vänner och hålla sams (00.11.14). Hon sköter sina sysslor 

och är lydig och har alltid ett gott humör. I filmen är Askungen en öppen, statisk och rund 

karaktär då det inte är någon som berättar för oss hur Askungen är utan det visar sig genom 

hennes goda handlingar. Askungen förändras inte genom filmens gång utan hon behåller sina 

egenskaper, hon har dock några olika egenskaper vilket gör henne till en rund karaktär.  

 

6.2.2 Styvmodern 

I sagan av Perrault framställs styvmodern som ondskan själv, den mest arroganta och tuffa 

kvinnan någonsin (s. 542). Hon sätter Askungen i en massa arbete men hennes egna döttrar tar 

hon väl hand om (s. 543). Styvmodern är en sluten, statiskt och platt karaktär som bara är ond 

hela sagan genom. Det som styvmodern gör går att förutspå och hon har bara en egenskap och 

det är att vara elak.  

I sagan av bröderna Grimm finns inte heller någon direkt skildring av hur styvmodern ser ut. 

Hon framställs endast som en ond kvinna då hon är elak mot Askungen och förbjuder henne 

att gå på balen (s. 59). Även i den här versionen är styvmodern en sluten, statisk och platt 

karaktär. Hon lurar Askungen att hon kommer att få gå på balen, vilket hon sedan inte får och 

detta är något som man förutspår ska hända. Styvmodern är även elak mot sina egna döttrar 

som när hon tycker att de ska skära av sig sin tå respektive häl för att skon ska passa på deras 

fötter (s. 63) 
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I filmen får vi en bild av styvmodern, hon ser sträng och hård ut då hon alltid har en sur min 

över hela ansiktet. Hon har gröna ögon och mörkgrått hår. Känslan av att styvmodern är ond i 

filmen får vi genom att berättarrösten säger att Askungen skulle få en svår tid nu när hennes 

far dör och bilden av styvmodern förstärker den känslan (00.02.24). Askungen tillåts även i 

filmen att följa med på balen om hon blir klar med sina sysslor, vilket hon blir. Men det slutar 

även här med att styvmodern inte håller vad hon lovat (00.40.18). Hon har en tydlig egenskap, 

ondska, hon behåller denna egenskap genom hela filmen och det är främst genom hennes 

utseende och hennes handlingar vi förstår hur ond hon är. Det gör att styvmodern är en öppen, 

statisk och platt karaktär. 

 

6.2.3 Styvsystrarna 

I sagan av Perrault beskrivs styvsystrarna på samma sätt som styvmodern. De är lika 

arroganta och hårda som sin mor (s. 542). De retar och är elaka mot Askungen hela tiden. Så 

fort de får reda på att Askungen är den vackra prinsessan blir de dock genast väldigt snälla 

och ber om ursäkt. Styvsystrarna är slutna, dynamiska och runda karaktärer i Perraults 

version. De förändras från sagans början till slutet där de helt plötsligt ber Askungen om 

ursäkt och vill att hon ska förlåta dem (s. 544). De är alltså falska då de behandlat Askungen 

illa innan men nu när hon är prinsessa vill de genast bli förlåtna.  

I sagan av bröderna Grimm beskrivs styvsystrarna som vackra men att de har svarta hjärtan (s. 

57). De framställs även de som onda då de retar Askungen och gör allt för att hennes liv ska 

bli så jobbigt som möjligt (s. 57). I Grimms version blir systrarna slutna, statiska och platta 

karaktärer då de endast visar tecken på ondska och de förändras inte något genom sagan. De 

blir till och med straffade för sin ondska i slutet då de får sina ögon urpickade (s. 66). 

I filmen ser inte styvsystrarna, som här har fått namnen Gabriella och Petronella, lika vackra 

ut som de beskrivs i sagan av bröderna Grimm. De har stora näsor och den ena har svart hår 

och den andra rött (00.01.36). De har dock stora fötter precis som i Grimms version. De får 

inte plats med fötterna i skon som Askungen tappat (01.04.13). De framställs även som 

klumpiga, korkade och väldigt omusikaliska, som när de står vid pianot och sjunger och 

Lucifer ligger bredvid och håller för öronen (00.26.08). Här får vi en bild av hur de är och ser 

ut vilket gör att de är öppna karaktärer. De är även statiska och platta karaktärer som bara är 

avundsjuka på och elaka mot Askungen. 
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6.2.4 Askungens far 

I sagan av Perrault har fadern ingen framträdande roll. Han dör inte som i filmen men han är 

heller inte med mer än i början när man får reda på att han gifter om sig med den elaka 

styvmodern (s. 542). Genom att vi inte får någon information om fadern i den här versionen är 

det svårt att säga vilken form av karaktär han är. 

I sagan av bröderna Grimm framstår denna karaktär som frånvarande då han inte ens 

beskyddar sin egen dotter mot styvmodern (s. 57-58). Han verkar inte bry sig om att 

Askungen får sova i askan på golvet och även han kallar henne för Askungen. Här är 

Askungens far en sluten, statisk och rund karaktär. Han tar inte så stor plats i sagan men han 

kan uppfattas som elak på det sättet att han inte tar hand om och hjälper sin dotter. Han är 

däremot snäll som hjälper prinsen att leta efter Askungen, vilket gör att han blir rund då han 

besitter flera egenskaper men statisk då han inte ändras genom sagans gång. 

I filmen har inte Askungens far någon framträdande roll. Han dör precis i början av filmen 

och Askungen är nu ensam med styvmodern och Gabriella och Petronella (00.02.24). Det blir 

som i Perraults version, han har ingen framträdande roll och det gör det svårt att karaktärisera 

honom i denna version. 

 

6.2.5 Prinsen 

Det här är en karaktär som är sig lik i alla de tre versionerna, han har bara ögon för Askungen. 

Däremot är han mer framträdande och aktiv i versionen av Grimm då det är prinsen som åker 

ut för att leta efter flickan som skon tillhör (s. 63). Han är i alla de tre versionerna en sluten, 

statisk och platt karaktär. Prinsen konstrueras enbart genom det vi läser/ser av honom, han 

ändras inte under sagans gång och han besitter inga speciella egenskaper då vi inte får någon 

information om honom. 

 

6.2.6 Djuren 

Perrault har inte något speciellt fokus på djur i sin saga och det finns inga fåglar med som det 

finns i de andra versionerna. De enda djur som är med är några möss som gudmodern ber 

Askungen att gå och hämta i musfällorna (s. 543). Mössen får sedan vara hästar och 

gudmodern förvandlar en råtta till lakej.  

Bröderna Grimms saga framhäver några djur och dessa är fåglar. Fåglarna är de som hjälper 

Askungen, till exempel med klänningarna till balerna, det är de som avslöjar styvsystrarna och 



Frida Bergkvist  2016-05-25 

25 
 

de pickar även ut ögonen på systrarna på Askungens bröllop. Så de ses som goda och 

hjälpsamma och de ger styvsystrarna det de tycker att de förtjänar i slutet av sagan då de 

pickar ut systrarnas ögon (s. 66). 

Disney har stort fokus på djuren i filmatiseringen. Det finns fåglar, möss, en katt, en hund, en 

häst och även flera andra djur. Fåglarna är små och söta med vackra färger och de är väldigt 

hjälpsamma mot Askungen. Alla fåglar har ett huckle som de fått av Askungen, vilket även 

det visar Askungens ödmjukhet, hon bryr sig om dem så mycket att hon har gett dem kläder 

(00.03.19). Mössen har även de en betydande roll och tar upp mycket plats i filmen, inte minst 

i kampen med katten Lucifer. Det är två möss som är med extra mycket och det är Jack och 

Gus som hjälper Askungen så mycket de bara kan. Det är till exempel de två som hjälper 

Askungen ut ur hennes rum när styvmodern har låst in henne där när hertigen kommer med 

glasskon (01.00.00). Dessa möss är som sagt mycket hjälpsamma och listiga och även de har 

fått kläder av Askungen som dessutom matar dem varje morgon. Lucifer finns bara med i 

filmen om Askungen och han är precis lika ond som sin matte. Han gör allt för att förstöra för 

Askungen. Lucifer skulle även kunna liknas med Djävulen. Lucifer för en kamp mot mössen 

och han tar varje chans han får att försöka fånga dem.  

 

6.2.7 Kungen och hans medhjälpare 

Vi får ingen bild av hur kungen är i någon av sagorna, han nämns en gång då det ska bli bal 

men det är allt. 

I filmen har kungen en någorlunda betydande roll då det är för att han vill ha barnbarn som 

han ställer till med en bal så att prinsen ska finna en fru (00.23.32). Kungen är en liten kort 

och tjock person med yviga vita mustascher och flint. Han upplevs som en öppen, sluten och 

rund karaktär då han har ett humör som går upp och ner från stund till stund. Ena stunden är 

han jätteglad och den andra är han väldigt aggressiv. Som när han får reda på att prinsen har 

hittat den han vill gifta sig med. Han är glad tills hertigen säger att hon är försvunnen. Då är 

han glad och lycklig ena sekunden och i nästa är han illröd av ilska och hotar hertigen till livet 

(00.56.50). 

 

6.2.8 Summering 

Perraults och bröderna Grimms karaktärer är oftast slutna vilket beror på att de direkt beskrivs 

i en text. Disneys karaktärer blir öppna då det är bild och du själv skapar dig en uppfattning 
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om karaktärerna genom deras handlingar. I sagorna blir det en direktkarakterisitk då det är 

den skrivna texten som beskriver karaktärerna. Utseende är något som blir viktigare hos 

Disneys, här är det ju en visuell bild som ska spegla karaktärerna. Filmen måste presentera 

någon på ett sätt som publiken tänks uppfatta som vacker, vilket i detta fall leder till blå ögon, 

blont hår och små fötter.  

De som inte skiljer sig så mycket mellan de olika versionerna är Askungen, styvmodern, 

Askungens far och prinsen. Askungen skiljer sig inte så mycket mellan de olika versionerna 

då hon är en rund karaktär för hon har ett flertal olika egenskaper. Hon är sluten i de båda 

sagorna då hon beskrivs genom texten medan hon i filmen inte får någon beskrivning av 

någon berättarröst utan blir här en öppen karaktär som vi bildar oss en uppfattning om genom 

hennes handlingar. Askungen är dock en statisk karaktär i alla versioner då hon inte genomgår 

någon form av inre förvandling eller personlighetsförändring. Inte heller styvmodern skiljer 

sig mellan de olika versionerna. Hon är en sluten karaktär i sagorna och i filmen är hon öppen. 

Detta som sagt för att filmen inte har någon text som beskriver karaktären utan här får vi 

endast se hennes handlingar. Hon är en ond karaktär rakt igenom. Askungens far och prinsen 

har ingen avgörande roll i någon av versionerna, de båda är lite mer framträdande i Grimms 

version men inget som är väsentligt för själva sagan. 

De som skiljer sig mer åt mellan versionerna är styvsystrarna, djuren och kungen. 

Styvsystrarna skiljer sig åt i slutet av berättelserna. I Perraults version ber de om ursäkt och 

visar till slut medmänsklighet. I Grimms version straffas de och i filmen får vi inget direkt 

avslut med karaktärerna. Detta gör att styvsystrarna i Perraults version blir dynamiska och i 

Grimms och Disneys version blir systrarna statiska. Djuren är det inget fokus på i Perraults 

version. Det finns fåglar med i Grimms version men det är i Disneys version de tar upp störst 

plats. Kungen nämns en gång i de båda sagorna men i filmen får han egna scener.  

 

6.3 Miljö 

I sagorna beskrivs inte miljön speciellt mycket men vi förstår genom att läsa sagorna att det är 

en högreståndsmiljö. Det är som Holmberg & Ohlsson skriver om miljöbeskrivningar i 

berättelser att den oftast är väldigt kortfattad och inte specifik till någon speciell plats (1999 s. 

68). Båda sagorna börjar med ”det var en gång” som Nikolajeva skriver är en slags 

miljöbeskrivning som är typisk för en folksaga. Den beskriver inte något specifikt utan öppnar 

för läsarens fantasi att göra sig en egen bild av hur det ser ut i sagorna (1998 s. 53).  
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Filmen är tvungen att skildra miljön då det inte går att göra en film utan en visuell bild. Här 

skriver Holmberg & Ohlsson att åskådaren får intryck av bilderna som kan tillföra saker till 

berättelsen i sig, miljön behöver inte heller beskrivas utan den visualiseras genom bilden 

(1999 s. 69). Det är väldigt dova färger i filmen när det händer hemska saker medan det är 

ljust och fint då det är lyckligt. Ett exempel på detta är när Askungen vaknar i början av 

filmen och hon är glad och lycklig och börjar sjunga. Då är det en solig dag med mycket ljus 

som ger intryck av lycka (00.03.19). I en annan scen där Askungens styvmor framställs som 

en ond kvinna är det mörka färger och endast styvmoderns ögon syns till slut (00.02.24). Två 

olika scener som skildras på olika sätt genom färgsättningen. Detta är något som är 

genomgående i filmen. Det framgår inte specifikt vilken tid berättelsen utspelar sig i. 

Interiörerna i slottet och hos Askungen (möbler, tavlor etc.) signalerar sent 1800-tal, vilket 

även kläderna gör. Byggnaderna ser vi inte mycket av förutom det klassiska sagoslottet som 

Askungen tittar ut mot genom sitt fönster (00.38.26). I den scenen är sagoslottet som en dröm, 

det presenteras som en hägring med torn och tinnar och rosa/violett. Det är dit Askungen vill, 

hennes drömmars mål. I Askungens hus är det stora fönster, stora rum och inte så mycket 

inredning. Samma sak i slottet, där har kungen även en gigantisk säng som gör att det hela blir 

lite komiskt då kungen är kort och tjock (00.56.50). 

 

6.3.1 Summering 

Miljön är inte framträdande i någon av sagorna men i filmen är den mer framträdande. Det är 

inte konstigt då den är visuell och måste skapa en miljö utan att veta hur den ser ut genom att 

läsa sagorna. Det innebär också att handlingen i filmen låter sig tidsbestämmas till någon gång 

på 1800-talet. Disney vill placera handlingen i förgången tid för det han presenterar är ju 

ingen realism utan saga och fantasi vilket vi inte får koppla för starkt till vår egen omgivning. 

Miljön kan även bidra till att skapa en bild av karaktärerna, detta är inte något som miljön 

bidrar med i någon av de olika versionerna.  

 

6.4 Tema/Sensmoral 
Perrault har efter sin saga två nedskrivna sensmoraler: 

Den första: 

Man talar jämt och samt för skönheten sig varm 

och prisar den som kvinnokönets smycke; 
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men högre värde i mitt tycke 

har detta som man nämner charm. 

Därav fick Askungen i nesa och bespottning 

när hon av fen blev klädd till bal,  

en sådan myckenhet att hon blev drottning: 

Ni sköna, den är mer än spetskrås och plisséer: 

på vägen till ert mål, ett hjärta och en ring, 

är charm en gudaskänk av goa feer; 

där den ej finns förmår all skönhet ingenting. (s. 545) 

Den andra: 

Det är en lycka värd att lova 

att ha naturlig fattningsgåva 

kurage och klokhet, börd och rang 

och annan jämförbar talang 

som faller på vår lott från ovan; 

med de är borta för en fläkt, 

fåfängligheter som en stund mot ljuset fladdrar, 

om inte, för att skänka dem respekt, 

vi blev begåvande med faddrar. (s. 545) 

 

Den första sensmoralen som Perrault skriver är mer tydlig än den andra. Perrault menar 

utifrån den första att om du har charm kommer du till slut att vinna lycka och att det inte 

spelar någon roll hur vacker eller ful du är. Det är charmen som har betydelse för om du blir 

belönad eller inte. Här är det även tydligt att de som en gång varit onda också kan visas 

barmhärtighet. Ett exempel är när styvsystrarna blir förlåtna av Askungen som låter dem bo 

med henne på slottet trots att de har behandlat henne så illa. Den andra sensmoralen är mer 

otydlig och jag tolkar den som att det handlar om att visa respekt för sina medmänniskor, och 

inte minst för sina faddrar, i detta fall gudmodern. Perrault har ett så kallat explicit tema, det 

syns tydligt att det handlar om gott och ont men några motiv i sagan är kärlek och sökande. 

Askungen söker efter sin egen plats och letar efter sin stora kärlek. I Perraults version blir det 

även en fråga om försoning i slutet vilket det inte är i någon av de andra versionerna. 

Hos Bröderna Grimm är det mer svart-vitt och gott står mot ont genom hela sagan. Här 

belönas godhet och ondska bestraffas. Askungen, som är den goda rara flickan, får till slut sin 
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prins och lycka. Styvsystrarna däremot, som endast har visat ondska och avundsjuka, får sina 

ögon urpickade på bröllopet och blir därmed blinda för resten av livet. Grimms version har 

även den ett explicit tema som kan sägas vara att du belönas om du är god och duktig och du 

straffas om du är elak. Även Grimms version passar in under motiv som kärlek och sökande. I 

Grimms version presenteras ingen tydlig sensmoral som hos Perrault, läsaren får här finna den 

själv. 

I Disneys film spelar drömmar och hopp en stor roll. Askungen förlorar aldrig, trots hennes 

hemska familj, sitt hopp och sina drömmar. Hon drömmer om att få gå på balen på slottet och 

hon gör allt hon kan för att detta ska slå in. När hon sedan ändå inte lyckas därför att hennes 

elaka styvmor förstör allt, belönas hon ändå av den goda fen som hjälper henne att uppfylla 

sina drömmar. Här visas tydligt att du aldrig ska sluta drömma och att hoppet är det sista som 

överger dig. Disney har ett huvudtema som liknar sagorna. Det finns även motiv som handlar 

om kärlek och Askungens sökande efter lycka. Disney har även till skillnad från sagorna ett 

ledmotiv i form av alla sånger som finns med under filmen. Dessa lyfter fram vikten av att 

aldrig sluta drömma: 

Din dröm ger åt tanken vingar 

Den blir verklig då 

I drömmen du allt betvingar 

Och allt du vill ha kan du få 

Och om du på lyckan väntar 

Så ska du finna den en gång 

Fastän ditt hjärta kanske gråter 

Så kommer drömmen åter 

Med kärlekens vackraste sång. (00.04.22) 

Dessa sånger är lika tydliga som Perraults skrivna sensmoral. Askungen drömmer sig bort när 

hon sjunger och då är allt underbart. Sången är även återkommande i slutet då Askungens 

drömmar har slagit in och hon har gift sig med prinsen: 

Om du på lyckan väntar 

Så finner du den nog en gång 

Och aldrig mer ditt hjärta gråter 

Din dröm har kommit åter 

Med kärlekens vackraste sång (01.13.36) 

Här bevisas det att om du håller fast vid dina drömmar kommer de till slut att slå in.  
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6.4.1 Summering 

I alla de tre versionerna är sensmoralen i stora drag att om du är lydig och snäll kommer du en 

dag att bli belönad. I sagorna är det mera tydligt att det är kampen mellan gott och ont som är 

huvudtemat medan det i Disney handlar mer om drömmar och att du aldrig ska sluta hoppas. 

Perrault har en nedskriven sensmoral medan Disneys inledande sång som även kommer igen i 

slutet är filmens ledmotiv och blir även här sensmoralen. En sådan saknas i bröderna Grimms 

version. 

 

6.5 Genre 

Genom att bara läsa sagorna och se filmen syns tydliga skillnader mellan dem men även vissa 

likheter speciellt mellan Perraults version av sagan och Disneys filmatisering, vilket inte är 

konstigt då Disney säger sig utgå ifrån Perrault. Sagorna är kortare än filmen, vilket inte är så 

konstigt då ”Askungen” är en folksaga vilket är en saga som förts vidare genom muntligt 

berättande (Kåreland 1994 s. 54). Sagorna är 5-10 sidor och filmen är 1 timma och 15 minuter 

lång, så det säger sig självt att filmen innehåller mer än sagorna. Både sagorna och filmen 

rymmer någon form av övernaturlighet som Kåreland hävdar ska finnas med i varje saga 

(1994 s. 54). I sagan av bröderna Grimm har Askungen en hjälpande fågel som på ett magiskt 

sätt trollar fram klänningar till henne. Hos Perrault och Disney är det Askungens gudmor som 

är en god fe som trollar fram klänningen till henne. I filmen hjälper även djuren så som 

mössen, fåglarna och hunden Bruno Askungen med hennes olika problem. Vi ser inga 

hjälpande djur i Perraults version men hos Grimm får Askungen hjälp av gårdens fåglar med 

sina vardagssysslor. 

Ett typiskt drag för en folksaga som Kåreland skriver om syns tydligt i filmen och i sagan av 

bröderna Grimm och det är talet tre (1994 s.54). Detta är inget som framkommer i sagan av 

Perrault. Talet tre finns med i både Grimms version och filmen, men det synliggörs på olika 

sätt. Det enda som är gemensamt för alla tre versionerna är att det är tre barn i dem. I sagan av 

bröderna Grimm går Askungen ut till sin mors grav tre gånger om dagen för att be. Askungen 

får plocka upp tre skålar med linser för att få följa med på festen, festen varar i tre dagar vilket 

innebär att Askungen har tre olika klänningar och rymmer från prinsen tre gånger. I filmen 

finns talet tre med då Askungen på morgonen är i köket och har matat djuren då tre klockor 

ringer när styvmodern och styvsystrarna har vaknat och det finns tre brickor med tre koppar 

på. I filmen varar inte festen i tre dagar utan bara en men i filmen tappar Askungen sin sko tre 
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gånger. Första gången är när Askungen ska upp för trappan när hon ska gå upp med frukosten 

till styvmodern och styvsystrarna. Den andra gången är på balen när hon tappar skon när hon 

försöker rymma därifrån för att klockan slagit tolv. Den tredje och sista gången är på bröllopet 

när Askungen tappar sin sko när hon och prinsen går ner för trappan efter vigseln.  

Talande djur som Kåreland hävdar är utmärkande för en folksaga finns med i sagan av 

bröderna Grimm och filmen, dessa djur tar dock mer plats i filmen än i sagan. I sagan är det 

de två duvorna som avslöjar de två styvsystrarna när de försöker lura prinsen att de är hans 

rätta brud. I filmen talar mössen med Askungen, de andra djuren så som fåglarna, Lucifer och 

Bruno pratar inte men Askungen kan prata med dem.  

Edström skriver att folksagan har ett handlingslogiskt system, vilket betyder att sagan börjar 

med ”det var en gång…”, det är något som händer på mitten av sagan och den har ett lyckligt 

slut. Författaren hävdar även att tydliga skillnader mellan gott och ont ska finnas i en folksaga 

(2013 s. 19-21). Gemensamt för de tre versionerna är att de börjar med ”det var en gång…”, 

det händer något i mitten, alltså balen och allt med Askungens klänning och sko. Alla tre 

versionerna slutar lyckligt för Askungen som får gifta sig med sin prins.  

 

6.5.1 Summering 

Det typiska sagomönstret finns i alla tre versionerna men Grimms version har några faktorer 

som gör att den liknar folksagan mer än vad de andra två versionerna gör. ”Askungen” av 

Perrault skiljer sig från Grimms version och här syns inte folksagans drag lika tydligt. 

Perraults sagor skrevs språkligt för barn inom en finare krets än vad vissa andra författare 

gjorde (Hans Hertel, Bodil Bierring, Kurt Johannesson & Hans Boll-Johansen 1986 s.335). 

Detta märks då Askungen förlåter systrarna i slutet av sagan och försoning sker mellan dem, 

det blir ett lyckligt slut då alla i sagan blir lyckliga. Perraults version har ett mildare slut än 

vad bröderna Grimms version har som även är den som liknar folksagan mest. ”Askungen” av 

bröderna Grimm är en tydlig folksaga, den har förmedlats genom muntlig tradition, den har 

tydliga drag så som talet tre, övernaturliga händelser och gott och ont är något som skildras 

genom hela sagan. Talande djur förekommer och det är en form av äventyrssaga. Disneys 

version liknar mer än typisk romantisk komedi. Den definieras som animation, fantasy och 

familjefilm på Imdb.com, vilket man förstår av att titta på filmen. På svenska Wikipedia anges 

Askungen som Animation/Drama/Musikal/Komedi, det skiljer sig lite från vad den benämns 

som på Imdb.com men alla definitionerna stämmer in på filmen. Det finns humor i Disneys 
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film i form av kampen mellan Lucifer och mössen och scenerna där kungen får sina utbrott. 

Askungen och prinsens kärlekshistoria slutar lyckligt som det även gör i romantiska 

komedier. Askungen av Disney skiljer sig från de båda sagorna men har även vissa likheter, 

åtminstone om vi ser till hur berättelsen ser ut, det är fortfarande samma grundstory. Däremot 

är allt däremellan väldigt olikt från sagorna till filmen. Trots detta finns folksagans drag med i 

filmen, talet tre är fortfarande förekommande, övernaturliga händelser sker, det finns en 

markant skillnad mellan gott och ont, talande djur förekommer ännu mer i filmen och det är 

spänning i berättelsen. Disneys version har ett lyckligt slut genom att Askungen får gifta sig 

med sin prins.  

 

6.6 Slutsatser 

Mina slutsatser är att grundstoryn i alla tre versioner är densamma. Disney har dock plockat in 

parallellhandlingar genom kampen mellan Lucifer och mössen och kungen. Karaktärerna 

skiljer sig inte mycket mellan de olika versionerna och att karaktärerna blir mer öppna i 

filmen är inget som är konstigt. I filmen får vi följa deras handlingar på ett annat sätt än i en 

skriven saga. Miljön är inte något som framkommer i någon av sagoversionerna i någon större 

grad. I filmen gör miljön att får vi en bild av hur karaktärerna ser ut och en tid sätts i filmen. 

Genom att visualisera sagan till en film måste en massa beslut fattas angående karaktärerna 

och miljön. Hur karaktärerna ska se ut, hur husen och allt runt omkring ska se ut och även 

färgerna i filmen. Filmen har även lagt till sånger som förstärker känslorna och bidrar till hur 

sagan i filmen uppfattas.  

Disney har hämtat inspiration från de båda sagorna då han har tagit mössen från Perraults 

version och fåglarna från Grimms version. Disney har här utökat kungens roll vilket kan vara 

för att fylla ut filmen, utöka filmens längd och förstärka komedin i filmen. Temat med 

tillhörande motiv skiljer sig lite åt mellan versionerna då det i Perraults version är tydligt att 

det är viktigt med försoning och att alla kan förlåtas, medan det i Grimms version handlar om 

straff och belöning. Disney har drömmarna som det mest framträdande motivet och alla 

sånger som är med i filmen förhöjer den känslan. Vi känner igen det mesta från Perraults 

version till Disneys version och det är även den han har utgått ifrån. Vi ser dock även vissa 

inslag av bröderna Grimms saga i form av att Askungen blir lovad att gå på balen men får till 

slut ändå inte gå. Hon får hjälp av djuren när hon har problem och talet tre framkommer i 

filmen vilket det även gör hos bröderna Grimm. Perrault har en mer förfinad version än vad 

bröderna Grimm har. Däremot är det bröderna Grimms version som mest efterliknar 
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folksagans mönster. Disney avviker mest då han har parallellhandlingar, komik, musik och 

vikten av att aldrig ge upp sina inre drömmar. Lycka är något man ska sträva efter. 
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7 Diskussion 

Karakterisering av karaktärerna i en saga görs utifrån den skrivna texten och det är texten som 

avgör hur din bild av karaktärerna blir. I en film är det karaktärernas handlingar som avgör 

hur din egen karakterisering blir. De goda karaktärerna i dessa versioner av Askungen skulle 

jag säga är Askungen själv, prinsen och djuren, åtminstone i bröderna Grimms version och i 

Disneys. I Perraults version har djuren inte någon framträdande plats vilket gör att dessa inte 

går att definiera som goda eller onda. Det är dessa karaktärer som genom deras handlingar 

visar att de är godhjärtade och vill allas bästa. Styvmodern och styvsystrarna däremot är de 

som upplevs som de onda karaktärerna då de gör allt för att göra Askungens liv så hemskt 

som möjligt. Askungens far och kungen är inte tillräckligt aktiva i alla versioner så därför 

väljer jag att inte uttala mig om dessa.  

Skjønsberg som tidigare nämnd har en relativt snäv syn på vad en adaption är för något, hon 

har bra synpunkter men för just min studie kan det vara lite för smalt för att endast använda 

mig av dessa. Hennes förhållningssätt på adaption går möjligtvis att se i barnlitteratur för 

många år sen då litteratur lästes för och av barn för att fostra dem, som Perrault gjorde när han 

skrev sin version. Men, är det ett lyckligt slut i alla versionerna? Enligt mig själv skulle jag 

säga att det är det. Huvudpersonen är Askungen och det handlar om att hon vill finna sin 

lycka. Det gör hon när hon till slut får prinsen och det visar sig att inre godhet övervinner allt. 

Att styvsystrarna sen får försoning i Perraults version har inte så mycket med själva historien 

att göra, det är inget som ändrar slutet. I Grimms version blir de straffade och det kan ses som 

ondskefullt av Askungen att låta fåglarna picka ut deras ögon. Men även här är det inget som 

ändrar själva grundhistorien. Perrault representerar en mer förfinad kultur medan bröderna 

Grimms är mer rå. Däremot går Skjønsbergs syn på adaption att koppla till hur Disney har 

ändrat slutet i jämförelse med de båda sagorna. Varken Perraults försoning eller Grimms 

straff tar någon plats. Detta tror jag är för att Disney vill hålla kvar vid den drömliknande bild 

han försöker framhäva genom hela filmen och att då ha en slutscen som inte handlar om 

Askungens lycka tar lite ifrån den.  

Jag anser att just Askungen skulle vara ett bra komplement till sagan i undervisning i skolan. 

Filmen innehåller så mycket mer än sagorna gör och i detta sammanhang är det inget som är 

negativt. Filmen innehåller mer fantasi än någon av sagorna gör. Att filmen innehåller mer 

fantasi gör att den bidrar mer till utvecklandet av barns narrativa fantasi vilket även det kan 

bidra till att stärka elevers självförtroende. I just detta avseende håller inte filmen den 

standarden som sagorna gör, den är som jag ser det, bättre. Vilket kanske inte är så konstigt då 
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sagorna är komprimerade muntliga berättelser där mycket lite om ens några personskildringar 

och miljöbeskrivningar kommer fram. Att använda sig av dessa sagor och filmen i 

undervisningen i ämnet svenska tror jag kan bidra till att utveckla elevers kunskaper om olika 

texter som kombineras på olika sätt, detta genom att de får möta två olika medier. Genom att 

läsa dessa sagor och se filmen kan det öka elevernas kunskaper om hur en berättelse byggs 

upp med början, mitt och slut vilket står med i kunskapskraven för F-3. Att titta på film 

gynnar även elevers möjlighet till att utvecklas i sitt egna språkbruk. I Disneys film blir inte 

temat kampen mellan gott och ont lika tydligt utan att aldrig sluta drömma och fantasi tar 

större plats, vilket är bra då det inte finns några som är bättre på att drömma och fantisera än 

barn. Emellertid är detta något som kan verka kritiskt då det blir drömmar utan 

verklighetsförankring. Däremot skriver ju Svedner att litteratur måste ge en känslomässig 

upplevelse för att det ska locka till sig läsare. Läsning är något som många elever uppfattar 

som tråkigt och inte så viktigt, så varför inte komplettera med att se en film då och då som till 

och med kan bidra med mer än en saga kan. 

Det är tänkt att dessa versioner ska användas i undervisningen som diskussions material. 

Utifrån mitt resultat, där jag svarat på mina frågeställningar och skillnader/likheter har 

belysts, har olika tankar slagit mig som skulle kunna diskuteras i klassrummet. Skulle 

eleverna reagera på hur olika sluten är i de olika versionerna? Något som går att diskutera är 

vilket av sluten som eleverna tycker är det mest lyckliga, eller om alla sluten är lyckliga men 

på olika sätt. Perraults försoning i sitt slut och bröderna Grimms bestraffning är något som 

kan diskuteras inom värdegrund i klassrummet. Det står i Läroplanens under skolans 

värdegrundsuppdrag att elever ska få kunskap om alla människors lika värden och öka sin 

förståelse och medmänsklighet (Lgr 11 s. 7). Diskussion kring de olika slutet kan bidra till 

detta då elevernas åsikter om vad som är rätt och fel kommer att lyftas fram.  Försoning är 

något som borde läras ut som positivt då förlåtelse är viktigt inom kompisrelationer och 

mellan alla människor vilket är aktuellt att prata om i grundskolan. Bröderna Grimms 

bestraffning kan ses som väldigt hårt och elakt. I stället för att då lyfta själva straffet som en 

diskussionspunkt kan det handla om vilken tid bröderna Grimm berättade dessa sagor och hur 

sagorna såg ut på den tiden. Ta fram och visa andra sagor som även de skiljer sig mellan olika 

versioner av sagan och förklara att folksagor på den tiden var mer brutala än vad de är idag. 

Detta är även något som står med i syftet med svenska i Läroplanen, eleverna ska möta texter 

från olika tider och skilda delar av världen (Lgr 11 s. 223).  I kunskapskraven för svenska står 

det även att undervisning ska bidra med ökad förståelse för berättande texters litterära 
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karaktärsskildringar (Lgr 11 s. 224). Utifrån detta kan karaktärerna diskuteras, vilka är de 

goda och vilka är de onda? En sådan fråga går ju att koppla till karaktärernas egenskaper och 

hur de framställs. Varför vi anser att Askungen är den goda som vi önskar all lycka kan ju 

vara för att det är henne vi får följa och vi får hennes perspektiv på det som händer. Detta gör 

att styvsystrarna och styvmodern blir de onda, men är styvsystrarna värda det straff de får i 

bröderna Grimms version? Det finns som sagt ett flertal frågor som öppnar upp för en 

klassrumsdiskussion. Diskussion kring miljö och tema/sensmoral är även något som kan bidra 

med spännande reflektioner från eleverna. Hur tycker de att sångerna, färgerna och andra 

bidragande faktorer hjälper filmen att nå ut till publiken till skillnad från sagorna?  

Som sagt är det sluten i de olika versionerna som skiljer sig åt mest. Disney har dock det 

typiska lyckliga slut som man förväntar sig. Askungens dröm om lycka, som när hon står vid 

sitt sovrumsfönster och drömmer sig bort mot slottet, går i uppfyllelse. Askungen kommer till 

slut till balen, gifter sig med prinsen och finner lycka. Så, vad är väl en bal på slottet?  
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