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Hur framställs egentligen kvinnliga karaktärer i sagor och har dessa framställningar någon 

påverkan på barn i deras skapande av den egna könsidentiteten? Vi har utifrån forskning 

försökt besvara hur kvinnliga karaktärer framställs i traditionella sagor, samt hur barn 

uppfattar karaktärer i traditionella och i feministiska sagor. Då skolan har i uppdrag att 

aktivt motverka stereotypiska könsmönster och ge elever möjlighet till att finna sin unika 

egenart, anser vi att det är av hög relevans att studera hur de texter elever möter kritiskt 

kan granskas utifrån ett genusperspektiv.  

 

Litteraturstudiens resultat bygger på en granskning av vetenskapliga artiklar där samtligt 

material varit av internationell karaktär. Forskningen visar på att kvinnliga sagokaraktärer 

ofta framställs som stereotypiska. Det framgår vidare att dessa stereotypiska 

föreställningar speglas i de sätt på vilka barn uppfattar kvinnliga sagokaraktärer. Barn har 

svårt att se utanför de stereotypiska ramar inom vilka karaktärer framställs och därmed blir 

de feministiska karaktärerna inte accepterade utan tenderar istället att motarbetas. Vi har 

valt att göra den här granskningen utifrån teorier om genus.  
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Inledning 

Flickor som gillar äventyr och pojkar som är söta. Två stereotypiska karaktärsdrag i sagor 

riktade till barn. Eller, hur var det nu? En känd föreställning av sagor är att flickor i dessa 

framställs som oskuldsfulla och sköra, med skönhet som sin främsta egenskap. Pojkar 

framställs som äventyrliga, starka och initiativtagande. Genom sagor förses barn med 

metaforer, egenskaper och skisser som innehåller både möjligheter och begränsningar. 

Med hjälp av dessa tolkar barn sina positioner i den sociala världen och identifierar både 

sig själva och andra utifrån sagans kontext (Davies, 2003, s. 65). Våra erfarenheter från 

våra verksamhetsförlagda utbildningar (VFU) är att det saknas ett genomgående 

genuskritiskt arbete i skolor kring de karaktärer barn möter i sagor, och hur dessa möten 

påverkar eleverna. 

 

 I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2018) 

framgår det att skolan ska motverka traditionella könsmönster och ge elever verktyg till att 

kritiskt granska dessa. Elever ska genom undervisning få utveckla en förståelse för olika 

uppfattningar av vad som är kvinnligt och manligt, samt hur dessa kan påverka människors 

möjligheter (Skolverket, 2018, s. 7). För att elever ska kunna vara genuskritiska i mötet 

med sagor behöver de i skolan få analysera sagor på ett djupare plan. Detta i sig kräver 

lärare som är medvetna om de könsideal som förekommer i sagans värld och därifrån kan 

arbeta med dessa. 

 

I följande litteraturstudie kommer vi att granska vad forskning visar om hur kvinnliga 

karaktärer skildras i sagor och hur barn uppfattar dessa karaktärer.  Det material vi 

undersökt redogörs i metodavsnittet och där framgår även hur vi gått tillväga i processen 

för att hitta relevant material. Vi kommer i texten använda oss av begreppen traditionella 

sagor och feministiska sagor, vilka i sin tur kan vara både folksagor och konstsagor. Det 

som skiljer de feministiska sagorna från de traditionella sagorna är att de feministiska är 

skrivna med en tydlig ideologisk ståndpunkt där syftet är att ifrågasätta och utmana sociala 

kontexter (Parsons, 2004, s. 139).  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna litteraturstudie är att granska vad forskning visar om hur kvinnliga 

karaktärer skildras i sagor och hur barn uppfattar dessa karaktärer. 

  

• Hur beskriver forskning att kvinnliga karaktärer framställs i traditionella sagor? 

• Hur beskriver forskning barns uppfattningar av kvinnliga karaktärer i traditionella 

och feministiska sagor?  
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Bakgrund 

I följande avsnitt kommer vi förklara begrepp och teorier som är nödvändiga för att få 

förståelse för resultatet av denna litteraturstudie. Vad är egentligen en saga, hur är den 

uppbyggd och hur kan olika sagor kategoriseras? Vad är en feministisk saga? Vad innebär 

teorin om genus? Hur synliggörs genus i sagor? Och till sist, vad säger styrdokumenten 

om genus och användandet av sagor i undervisning? 

Sagan 

Sagans rötter sträcker sig långt tillbaka före den civiliserade tiden och är en av de äldsta 

berättelseformer vi känner till. Den grundar sig i det muntliga berättandet och kan ses som 

ett exempel på människans eviga behov av att gestalta händelser och erfarenheter 

(Kåreland, 2010, s. 46). 

Sagans struktur och uppbyggnad 

I dagligt tal kan de flesta berättelser skrivna för barn med inslag av fantasi och magi 

kännetecknas som sagor, men denna allmänna uppfattning stämmer inte alltid överens med 

kännetecknen för den litterära genren saga (Nettervik, 2002, s. 33). Nettervik (2002) menar 

att för att få benämnas saga behöver en berättelse innehålla övernaturliga inslag (Nettervik, 

2002, s. 35). Den ska även uppfylla vissa andra kriterier i form av innehåll och struktur 

(Kåreland, 2001, s. 61). Sagor följer allt som oftast ett regelmässigt mönster och 

karakteriseras av vissa stående formler och uttryck. Sagan börjar ofta med uttrycket det 

var en gång och avslutas med det lyckliga slutet. Med detta avslut poängteras att det goda 

vunnit mot det onda, vilket är ett dominerande tema i genren sagor (Kåreland 2015, s 70 

och 2001, s 62). Kåreland (2001) skriver även att en sagas huvudkaraktär ofta är en till 

synes svag individ, som genom olika prövningar på vägen vinner sitt mål. Ett annat välkänt 

och återkommande inslag är det magiska tretalet, sju- och tolvtalet samt förekomsten av 

troll, häxor, feer, jättar och eldsprutande drakar (Kåreland, 2015, s. 70 och 2009, s. 46). I 

sagans värld kan alltså vad som helst hända.  

Sagans ursprung - folksagor och konstsagor 

Sagor brukar delas in i två huvudkategorier, folksagor och konstsagor. Folksagornas 

ursprung är okänt då de är kopplade till en muntlig kultur och består av gamla berättelser 
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som människor genom tiden har återberättat för varandra. Dessa muntliga berättelser har 

levt vidare för att spridas över landsgränser och genom tidsepoker, innan de i vissa fall 

slutligen blivit nedtecknade (Nettervik, 2002, s. 35 och Kåreland 2001, s. 61). Denna 

spridning gör att en saga kan förekomma i flera olika varianter. Stommen förblir 

densamma, men utformningen färgas av den kontext där sagan berättas. En känd folksaga 

är Askungen, vilken har påträffats i närmare 350 olika versioner (Kåreland, 2001, s.63). 

Bröderna Grimm började under tidigt 1800-tal att samla in och dokumentera gamla 

folksagor och gav år 1812 ut den första upplagan av sin sagosamling, som då var allt annat 

än barnvänlig. En av dessa sagor var just den om Askungen (Sütcü, 2017). 

Den andra kategorin är konstsagan. Denna skiljer sig från folksagan då den har en känd 

författare som med en konstnärlig och estetisk intention utarbetat dess innehåll. 

Konstsagan är baserad på författarens egna tankar och upplevelser, men strukturen utgår 

ofta från gamla folksagomotiv med moraliska frågor om vad som är rätt och fel (Nettervik, 

2002, s. 35). Det var med den danske författaren HC Andersen (1805–1875) som 

konstsagan fick sitt genombrott med sagor som Elddonet, Prinsessan på ärten, Tummelisa, 

Den fula ankungen och Den lilla sjöjungfrun (Nettervik, 2002, s. 40–41).    

Feministiska sagor 

I samband med den feministiska revolutionen på 1960-talet uppstod ett intresse för att 

granska hur otidsenliga föreställningar av kön påverkade barns uppfattning av könsroller. 

Det var detta intresse som blev starten för skapandet av feministiska sagor (Kostas, 2018, 

s. 530). Parsons (2004) skriver att feministiska sagor ska ses som ett forum där patriarkala 

strukturer utmanas och där mer alternativa könsroller ges utrymme för att skapa fler 

möjligheter för kvinnliga respektive manliga karaktärer. Detta görs genom att i sagan 

behandla personlighet, frihet, självständighet och makt på ett normkritiskt sätt (Parsons, 

2004, s. 139). Ett vanligt tillvägagångssätt i skapandet av feministiska sagor är att analysera 

och granska traditionella sagor, för att sedan skriva om dessa med resultatet att nya 

alternativa versioner utformas till att bli feministiska (Parsons, 2004, s. 139).  Parsons 

(2004) skriver vidare att en feministisk saga är medvetet konstruerad för att ifrågasätta 

sagors sociala kontext och författarens ideologiska ståndpunkt finns tydligt inbäddad i 

texten (Parsons, 2004, s. 139). Syftet med feministiska sagor är att ge mer plats och 

personlighet till de karaktärer som tidigare objektifierats, värdera det som nedvärderats och 

att ge en röst till de som tystats (Crew, 2002, s. 79).   
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Kvinnliga karaktärer i feministiska sagor 

I feministiska sagor har konstruktioner av vad som är kvinnligt och manligt experimenteras 

med för att skapa ett mer komplext innehåll (Haase, 2004, prolog). Den kvinnliga 

huvudrollsinnehavaren innehar en maktposition och ses som sagans hjältinna. Hon gör sig 

hörd genom att berätta sin egen historia som hon själv kontrollerar och författar (Crew, 

2002, s. 79). Hjältinnan använder sin maktposition för att skapa självständighet och för att 

frambringa ömsesidig respekt (Parsons, 2004, s. 141). Vidare skriver Parsons (2004) att 

detta skiljer sig från traditionella sagor där den generella manliga karaktären istället 

använder sin makt till att dominera och härska över andra (Parsons, 2004, s. 140). Ett 

återkommande tema i feministiska sagor är att huvudpersonens självständighet och 

självbestämmande är framträdande i sagans handling. Hon använder sig ofta av fantasi, 

kreativitet och olika knep för att ta sig över olika hinder, därigenom överskrider hon 

stereotypiska könsroller. Hon har även förmågan att själv göra val och ta ansvar för det 

hon gjort. I den feministiska sagan omfamnas och hyllas kvinnliga karaktärsdrag för att 

skapa en balansgång gentemot den vanliga hierarkiska ordningen (Parsons, 2004, s. 140).  

Teorier om genus 

Det var på 1960-talet som det engelska begreppet gender myntades i samband med 

amerikansk psykologisk forskning, detta för att hitta ett sätt att skilja på biologiskt kön och 

könsidentitet. I Sverige introducerades begreppet på 1980-talet av Yvonne Hirdman när 

hon i en rapport skriver “Jag föreslår att vi med genus sätter namn på den allt mer 

komplicerade kunskap vi har av ‘manligt’ och ‘kvinnligt’, vår allt större förståelse av hur 

manligt och kvinnligt ‘görs’.” (Nationella sekretariatet för genusforskning, 2016). 

Kön i en social dimension  

Inom forskning finns det olika sätt att förstå och studera kön. Vi har i denna litteraturstudie 

valt att fokusera på genusvetenskap där en vanligt förekommande beskrivningsmodell är 

sex/gender- modellen. Modellen används för att särskilja kön i en biologisk och en social 

dimension, där den sociala dimensionen betecknas genus (Eriksson, 2005, s. 47). Genus 

beskrivs, till skillnad från det biologiska könet, som en social konstruktion styrd av det 

samhälle vi lever i. Genus är föränderligt och bygger på föreställningar av vad som anses 

vara kvinnligt respektive manligt (Hedlin, 2010. s. 15). Dessa föreställningar kan skilja sig 

åt beroende på kulturell kontext. Att vara man eller kvinna är alltså inte ett förutbestämt 
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tillstånd utan ett blivande tillstånd som är i aktiv konstruktion (Connell & Pearse, 2015 s. 

19).  Nationella sekretariatet för genusforskning (2016) menar att genus står för de normer, 

föreställningar, uttryck och egenskaper som ett samhälle tillskriver de olika könen.  

 

Könsnormer 

Oavsett vilket biologiskt kön en individ har så finns det ideal och normer som förväntas 

efterlevas. Normer kan ses som oskrivna regler gällande vad som anses vara normalt och 

onormalt. Dessa normer byggs av värderingar och föreställningar av samhällets 

förväntningar på individers beteenden, utseende och livsstil (Lövkrona och Rejmer, 2009, 

s. 134). Normer är föränderliga och styrs utifrån situation, tidpunkt och sammanhang. 

Gränsen för vad som är lämpligt respektive olämpligt kan därav skilja sig beroende på 

ovan nämnda faktorer (Martinsson och Reimers, 2014, s. 12). Vad som anses vara norm 

skiljer sig ofta beroende på om du är kvinna eller man. 

 

Gillberg (2018) skriver att det i samhället finns olika förväntningar på människor, beroende 

av deras biologiska kön (Gillberg, 2018, s. 44). Gillberg (2018) menar vidare att oavsett 

om vi som individer håller med om dessa påståenden eller inte, är det ändå något som vi 

förhåller oss till (Gillberg, 2018, s, 44).  Ett känt begrepp som ofta används för att beskriva 

samhällsstrukturen är patriarkat, där det är män som anses ha den ekonomiska, juridiska 

och politiska makten. Patriarkat förklaras även utgå från, och förstärka, den 

heteronormativa föreställningen där tydliga normer av kvinnlighet och manlighet framgår 

(Nationella sekretariatet för genusforskning, 2018). 

Normkritik 

Normer anses vara grunden till såväl diskriminering, trakasserier och kränkningar. Då alla 

inte passar in i rådande normer finns det risker med att kategorisera företeelser, åsikter, 

utseenden och beteenden som normala eller onormala (Lövkrona och Rejmer, 2009, s. 

133). För att motverka kategorisering av människor krävs ett kritiskt förhållningssätt i 

mötet med dessa normer. Förmågan att kritiskt granska olika situationer ger oss 

förutsättningar för eftertanke och reflektion, vilket i sin tur leder till ett ifrågasättande av 

egna värderingar och föreställningar. Det är detta som kallas normkritik (Lövkrona och 

Rejmer, 2009, s. 133). 
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Genus i sagor 

I sagor finns det flera återkommande karaktäristiska roller. Man brukar i de flesta sagor 

kunna finna den ömtåliga rollen, den modiga, den sluga, den självupptagna och den 

beskyddande. Ofta är dessa roller kopplade till en viss sorts karaktär som skapats av 

stereotypiska föreställningar av kön, klass, etnicitet och funktionalitet (Lövgren, 2016, s. 

92). Genom dessa karaktärer konstruerar barn en identitet och tar till sig sociala normer 

och förebilder. Ett allt för oreflekterat förhållningssätt i mötet med dessa normer och 

förebilder innebär vissa risker när det gäller barns identitetsskapande. Att sagor bygger på 

ett visst förhållningssätt innebär ju visserligen inte att barn automatiskt väljer att tolka 

sagor på just det sättet. Lövgren (2016) skriver att det krävs en förförståelse för sagans 

strukturer för att kunna synliggöra sagornas förhållningssätt (Lövgren, 2016, s. 93).  

 

På senare år har barnlitteraturen stått under kritisk granskning och därifrån har den 

utvecklats till att bli allt mer normkritisk (Jönsson, 2017, s. 14). Jönsson (2017) skriver 

fortsättningsvis att en delförklaring till detta är att jämställdhet numera blivit en del av 

medelklassidentiteten. Att normen vidgats och att fler erfarenheter representeras i 

litteraturen ger barn fler identifikationsmöjligheter och bilder av vad det är att vara 

människa (Jönsson, 2017, s. 15). Berättelser har i alla tider använts för att formulera 

livsfrågor och för att hjälpa människor att hantera sina egna liv. Genom berättandet har 

människor diskuterat och utvecklat samhällets värderingar och normer (Gustavsson och 

Thomasson, 2015, s. 7). På samma sätt går det att i en klassrumskontext använda sagornas 

värderingar och normer för att diskutera och träna elever i att kritiskt granska normativa 

föreställningar. Alkestrand (2017, s. 36) skriver att skönlitteratur innehåller en stor 

didaktisk potential för att problematisera olika värdegrundsfrågor och för att utveckla 

individer till de kritiska och empatiska medborgare som det demokratiska samhällsskicket 

är beroende av. Idag uttrycks samhällets värderingar på en mängd olika sätt. För skolans 

del är det framförallt i läroplanen som värdegrunden formuleras. 
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Styrdokument 

På 1960-talet fick tanken om jämställdhet en allt större plats i det svenska samhället och 

en jämställdhetsfostran och ideologi växte fram. Denna nya tanke slog sig även till rot i 

den svenska skolan, då läroplanen som kom 1969, för första gången påvisade skolans roll 

i att aktivt motverka könsmönster (Kåreland, 2010, s. 119–120). Läroplanen från 1969 

menade att skolan hade i uppgift att ”verka för jämställdhet mellan män och kvinnor- i 

familjen, på arbetsmarknaden och inom samhällslivet i övrigt. Den bör orientera om 

könsrollfrågan, stimulera eleverna till att debattera och ifrågasätta rådande förhållanden” 

(Skolverket, 1969. s. 14). Sedan dess har jämställdhet- och könsrollsfrågan fått ta större 

plats i läroplanen och detta kommer redogöras nedan.  

  

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2018) inleds 

med kapitlet Skolans värdegrund och uppdrag. Detta kapitel förmedlar de grundläggande 

demokratiska värden som skolväsendet vilar på. Skolan ska förmedla alla människors lika 

värde, jämställdhet mellan biologiska kön och den ska låta varje elev få möjlighet att finna 

sin unika egenart. Ingen i skolan ska på något sätt utsättas för diskriminering eller 

kränkande behandling. Skolverket menar att dessa tendenser ska bemötas med diskussion 

och aktiva insatser (Skolverket, 2018, s. 5). 

  

Vidare menar Skolverket att skolan aktivt ska främja alla elevers rättigheter och 

möjligheter och inte begränsa elever i deras val och utveckling utifrån deras biologiska 

kön. Skolan ska främja elever att kritiskt kunna granska könsmönster och få förståelse 

kring att dessa mönster kan begränsa människor i deras livsval (Skolverket, 2018. s. 7). 

Här har läraren i uppgift att synliggöra dessa mönster och föra aktiva diskussioner 

tillsammans med elever (Skolverket, 2018, s. 11). 

 

I kursplanen för ämnet svenska kan man urskilja att elever ska få möjlighet att bearbeta 

olika texter, där ibland sagor och genom dem få möjlighet till att utveckla sin identitet och 

förståelse för omvärlden. Elever ska få redskap till att kunna kritiskt granska texter och 

kunskap om att värdera informationen som ges genom texter (Skolverket, 2018, s. 257–

258). 
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Metod 

I följande avsnitt presenteras de metoder vi använt för att besvara litteraturstudiens 

frågeställningar. Det kommer här att framgå hur vi utfört informationssökning och 

dataanalys, samt vilka kriterier som stått grund för de urval vi gjort. De söktjänster som 

använts till informationssökningen är ERIC, SwePub och PsychINFO. Då både nationellt 

och internationellt material varit av intresse har våra sökningar mestadels grundats på 

engelska begrepp.   

Informationssökning 

Vi inledde sökprocessen med att utgå från begreppen Gender och Fairy tales, då dessa 

begrepp kändes relevanta och berör vårt syfte och frågeställningar. För att få fram 

synonymer och fler relevanta begrepp tog vi hjälp av Thesaurus i söktjänsten ERIC. De 

begrepp vi valde att gå vidare med var Gender differences, Gender issues, Gender 

discrimination, Sexual identity, Sex role, Sex, Sex stereotypes och Sex fairness. 

Första sökningen gjordes i ERIC på följande vis; Gender differences OR Gender issues 

OR Gender discrimination OR Sexual identity OR Sex role OR Sex OR Sex stereotypes 

OR Sex fairness AND Fairytales. Denna sökning gav ett resultat på 826 träffar. Då vi 

enbart var intresserade av vetenskapliga texter valde vi att sortera bort de publikationer 

som inte var vetenskapligt granskade. För att göra detta använde vi oss av avgränsningen 

peer reviewed, vilket sedan användes i samtliga resterande sökningar. Avgränsningen 

resulterade i 373 träffar. Då denna sökning gav ett stort utbud valde vi att begränsa våra 

sökord. Vi kombinerade då Fairy tales med de andra sökorden i mindre kombinationer. Vi 

valde att använda Fairy tales i samtliga sökningar då vi enbart var intresserade av 

publikationer innehållandes detta begrepp. Av sökningen Fairy tales AND Sex role fick vi 

20 träffar, varav två av dessa kändes relevanta. Efter bearbetning sållades den ena ut då vi 

insåg att den inte visade sig relevant i relation till våra frågeställningar. Nästa sökning 

gjordes med begreppen Fairy tales AND sexual identity OR sexual stereotypes, vi fick då 

fram 16 träffar. För att göra ett urval av de publikationer vi fått fram lästes rubrik och 

abstract/sammanfattning vilket gav oss en tydligare bild av syfte och innehåll. 
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Kriterier för inklusion 

I urvalsprocessen granskades publikationerna med fokus på att de skulle uppfylla vissa 

kriterier. Det första kriteriet var att materialet skulle vara vetenskapligt granskat. Det andra 

kriteriet var att materialet skulle vara relevant i förhållande till våra frågeställningar och 

det tredje kriteriet var att material skulle vara publicerat efter år 2000. Efter viss 

analysering insåg vi att två av de artiklar som egentligen borde sållats bort på grund av 

inklusionskriteriet gällande publiceringsår, ändå var så pass relevanta för vår första 

frågeställning att vi valde att ändå använda oss av dem. Vi kunde även se att resultatet 

gällande dessa publikationer kunde styrkas av annat material, och därmed blev vi ännu mer 

övertygade av dess relevans. Det material som inte uppfyllt några av inklusionskriterierna 

sållades bort för att minska urvalet. Det material som uppfyllt kriterierna har sammanfattats 

i nedanstående tabell, där vi valt att sortera vårt material med den senast utgivna först.  

  

Tabell 1 

Titel  Författare År Publikationstyp 

Snow White in Hellenic primary 

classrooms: 

children’s responses to non-traditional 

gender discourses 

Marios Kostat 2018 Artikel 

What does this story say about female?- 

Challenging gender-biased texts in the 

English-language classroom 

Rawia Hayik 
2016 Artikel 

The Graceful and Gritty Princess - 

Managing Notions of Girlhood from the 

New Nation to the New Millennium 
 

Miriam Forman 

- Brunell och 

Julie Eaton 

2009 
 

Artikel 

 

 

“Sleeping Beauty Gets a Makeover”: 

Using the Retelling of Fairytales to Create 

 

 

 

Nancy J. Brule 

 

 

 

2008 

 

 

 

Artikel 
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an Awareness of Hegemonic Norms and 

the Social Construction of Value 

The Production of Meaning through Peer 

Interaction: 

Children and Walt Disney’s Cinderella 

Lori Baker-

Sperry 

2007 Artikel 

Once Upon a Time: A Grimm Approach to 

Character Education 

Laura Bryan 
 

2005 
 

Artikel 

Ella Evolving: Cinderella Stories and the 

Construction of Gender- Appropriate 

Behavior 

Linda T. Parsons 2004 Artikel  

Gendered Reading of a Traditional 

“Feminist” Folktale by Sixth-Grade Boys 

and Girls 

Peggy S. Rice 2000 Artikel 

“How does it get into my imagination?”: 

elementary school children’s intertextual 

knowledge and gender storylines 

Elizabeth 

Yeoman 

 

1999 Artikel  

Forever Acting Alone: The Absence of 

female Collaboration in Grimm’s Fairy 

tales 

Michael 

Mendelson 

1997 Artikel  
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Materialanalys 

Efter att artiklar valts ut för djupare bearbetning lästes artiklarna mer ingående för att få en 

större förståelse för studiernas syften. Detta för att kunna få en överblick över studiernas 

relevans för vårt resultat. Vi använde oss av färgkodning för att sortera och jämföra 

materialet. Exempelvis använde vi oss av orange färg för det innehåll som behandlade 

frågeställning 1 och grön färg för det som behandlade frågeställning 2. Därefter använde 

vi oss av ytterligare färgkodning för att bryta ner frågeställningarna i mindre kategorier. 

Inom det gröna fältet kompletterade vi till exempel med blått för att tydliggöra de stycken 

som berörde de traditionella sagorna och rosa färg för att tydliggöra det som berörde de 

feministiska sagorna. Dessa kategorier blev sedan grunden för rubrikindelningen i 

resultatet.   

 

Vi sammanfattade publikationerna i ett översiktsdokument där vi antecknade syfte, metod 

och resultat (se bilaga). Detta för att få en mer övergripande bild av dess innehåll och 

relevans utifrån våra frågeställningar, samt för att kunna jämföra materialet. 

Översiktsdokumentet började att fyllas i efter att några artiklar blivit sammanfattade, men 

användes sedan som ett levande dokument under hela arbetsprocessen.   
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Resultat 

I följande avsnitt kommer vi för att besvara våra frågeställningar presentera den forskning 

vi fått fram genom litteratursökning. Frågeställning 1 Hur beskriver forskning att kvinnliga 

karaktärer framställs i traditionella sagor kommer att besvaras under rubriken Kvinnliga 

karaktärer i traditionella sagor. Frågeställning 2 Hur beskriver forskning barns 

uppfattning av kvinnliga karaktärer i traditionella och feministiska sagor kommer att 

besvaras under rubriken Barns uppfattning av kvinnliga karaktärer.  

Kvinnliga karaktärer i traditionella sagor  

I sagor speglar karaktärerna en mall för vad som kan ses som ett lämpligt beteende. Denna 

mall lär barn grundläggande sanningar om samhället och om hur de ska förväntas vara och 

agera (Parsons, 2004, s. 137 och Forman- Brunell och Eaton, 2009, s. 350). Brule (2008) 

menar på ett liknande sätt att det i sagor ofta går att urskilja en mall genom vilken ett 

önskvärt beteende framställs som det enda riktiga (Brule, 2008, s. 72). Bryan (2005) säger 

att sagor är byggda av etiska koncept och demokratiska principer. Trots att sagornas 

grundprincip är att berätta en underhållande historia finner man i de flesta sagor 

grundläggande sanningar av moraliska lagar och generaliseringar av mänskliga 

erfarenheter (Bryan, 2005. s. 4). Parsons (2004) skriver att sagor som följer den patriarkala 

traditionen framställer kvinnor som svaga, underordnade, beroende och självuppoffrande 

(Parsons, 2004, s. 135). Brule (2008) beskriver bilden av kvinnor i traditionella sagor som 

unga, vackra, passiva och hjälplösa. Det är den klassiska skönheten som lyfts fram i 

sagorna och individuella egenskaper som kompetens, intelligens, integritet och visdom 

beskrivs inte som viktiga (Brule, 2008, s.  72).  Hayik (2016) menar att kvinnliga karaktärer 

ofta strävar efter att vara feminina, söta och omtyckta. Deras främsta strävan är att attrahera 

uppmärksamhet ifrån manliga karaktärer och de är ofta offer som enbart klarar sig genom 

att de blir räddade av män (Hayik, 2016, s. 410 och Yeoman, 1999, s. 432).  

 

Vikten av kvinnlig skönhet 

I sagans struktur är kvinnlig skönhet något som generellt värderas högt. Skönhet likställs 

med dygd och kvinnor tenderar att positioneras som objekt där skönheten avgör kvinnans 

värde (Parsons, 2004, s. 135). Genom att objektifiera de kvinnliga karaktärerna grupperas 
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de även som goda eller onda (Parsons, 2004, s. 141). Karaktärer som ska föreställas vara 

onda framställs alltså inte bara som elaka, egoistiska och avundsjuka, de porträtteras ofta 

även som oattraktiva, om inte rent ut sagt motbjudande (Brule, 2008, s. 74 och Parsons, 

2004, s. 141). Typiska sagokaraktärer som framställs som onda är exempelvis häxor och 

styvmödrar (Brule, 2008, s. 74). Yeoman (1999) skriver att det i de flesta välkända 

versioner av sagor är häxor som är de enda starka kvinnliga karaktärerna (Yeoman, 1999, 

s. 432). 

Kraftfulla kvinnor, oavsett om de är onda eller goda, likställs med att vara okvinnliga 

(Parsons, 2004, s. 141). Parsons (2004) skriver vidare att skulle en kvinnlig sagokaraktär 

vara både kraftfull, vacker och god är dessa karaktärer sällan mänskliga, istället är det ofta 

magiska egenskaper som gör dem kraftfulla. Karaktärer som kan framställas som både 

kraftfulla, vackra och goda är exempelvis féer (Parsons, 2004, s. 141).  Parsons (2004) 

skriver vidare att en kvinna som har eller eftersträvar makt nästan alltid framställs som 

motbjudande, vilket förmedlar en bild av att det är onaturligt för en attraktiv kvinna att 

inneha makt (Parsons, 2004, s. 141 & Hayik, 2016, s. 410). Dessa föreställningar vilar 

tungt på traditionella normativa strukturer (Hayik, 2016, s. 410). Hayik skriver vidare att 

människor använder sig av dessa normativa strukturer för att få förståelse för världen, samt 

att dessa könsförväntningar ofta accepteras som sanning (Hayik, 2016, s. 410). Brule 

(2008) beskriver idealet av ett attraktivt yttre som kulturellt konstruerat för att spegla den 

patriarkaliska ordningen (Brule, 2008, s. 72). 

Kvinnor i en isolerad arena  

Kvinnliga huvudkaraktärer i sagor isoleras ofta från andra karaktärer. De separeras inte 

bara från män, utan även från andra kvinnor (Parsons, 2004, s. 141). Parsons (2004) skriver 

vidare att isoleringen förstärker den kvinnliga huvudkaraktärens undergivenhet och 

avsaknad av makt. Trots att de kvinnliga huvudkaraktärerna har andra kvinnor runt 

omkring sig, onda som goda, så är de ändå ofta ensamma i sin undergivenhet (Parsons, 

2004, s. 141). Mendelson (1997) menar på ett liknande sätt att kvinnliga huvudkaraktärer 

ofta framställs som ensamma, isolerade och övergivna, utan utomstående kontakt 

(Mendelson, 1997, s. 112). Parsons (2004) menar att en kvinna i nöd ofta får gåvor istället 

för att få hjälp genom att karaktärerna arbetar tillsammans för att överkomma diverse 

svårigheter (Parsons, 2004, s. 141). Även Mendelson (1997) belyser bristen av kvinnligt 

samarbete för att ta sig över hinder. Han menar vidare att kvinnligt samarbete ofta grundar 

sig i att elaka kvinnor grupperar sig för att isolera och utnyttja en yngre kvinnlig karaktär 
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(Mendelson, 1997, s. 115). Dessa elaka kvinnor utges ofta att vara styvmödrar eller 

styvsystrar (Mendelson, 1997, s. 115 och Brule, 2008, s. 74). Parsons (2004) skriver att 

avsaknaden av kvinnligt samarbete i sagor förstärker det patriarkala värdet av könsroller 

och nyttan av den isolerade kvinnan (Parsons, 2004, s. 141).      

 

Mendelson (1997) menar vidare på att kvinnligt samarbete ofta är problematiskt och 

komplext. Han menar att oavsett ifall en kvinnlig karaktär hjälper en annan, så arbetar de 

inte tillsammans, utan det finns utomstående faktorer som påverkar och förhindrar deras 

samarbete (Mendelson, 1997, s. 116). Mendelson (1997) tar som exempel upp relationen 

mellan en vis kvinna och en kvinnlig huvudkaraktär, där den visa kvinnan tenderar att 

hjälpa den kvinnliga huvudkaraktären till viss mån, men är inte tillräckligt stark för att göra 

det fullt ut (Mendelson, 1997, s. 116). Vidare menar Mendelson (1997) att det finns 

undantag, där kvinnligt samarbete inte är problematiskt, men att dessa undantag är få 

(Mendelson, 1997, s. 116).  

Barns uppfattning av kvinnliga karaktärer  

Efter att barn fått ta del av sagor som inkluderar historier om barn som fått klara sig själva, 

men ändå lyckats hitta kärlek och säkerhet i allt det jobbiga, lär de sig att de som har det 

kämpigt kan få ett bra liv tillslut (Bryan, 2005, s. 4). Bryan (2005) skriver vidare att sagor 

bidrar till att utveckla barns etiska förhållningssätt (Bryan, 2005, s. 4).  Forman- Brunell 

& Eaton (2009) skriver att sagor lär barn grundläggande sanningar om samhället, men 

också att sagor lär barn grundläggande sanningar om dem själva (Forman-Brunell & Eaton, 

2009, s. 350). Parsons (2004) menar att det som är möjligt och accepterat för en kvinnlig 

huvudkaraktär, också blir möjligt läsaren (Parsons, 2004, s. 137). Nedan kommer vi att 

sammanfatta hur forskare valt att tolka barns uppfattningar av kvinnliga karaktärer i 

traditionella och feministiska sagor. 

Askungeprincipen 

Enligt Forman- Brunell & Eaton (2009) bidrar viljan av att få bli en prinsessa till att flickor 

eftersträvar en egen förvandling för att på så sätt få ett bättre liv (Forman- Brunell & Eaton, 

2009, s. 358). Baker- Sperry (2007) beskriver på ett liknande sätt hur flickor identifierar 

sig med de kvinnliga karaktärerna och kopplar sagan till sitt eget liv. Sagan styr deras 

förväntningar på framtiden där de drömmer om en förvandling från ung flicka till vacker 
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prinsessa (Baker- Sperry, 2007, s. 725). Forman- Brunell & Eaton (2009) betonar dock att 

denna idé om förvandling är problematisk då en prinsessas framgångar inte är grundade i 

ett konkret åstadkommande, utan att dessa snarare är ett resultat av hennes objektiva 

egenskaper (Forman- Brunell & Eaton, 2009, s. 358). Parsons (2004) menar att i sagan 

Askungen är huvudkaraktärens handlingar sekundära för det slutliga resultatet, att bli vald 

av prinsen (Parsons, 2004, s. 137).  

 

Askungen är en karaktär som genom förvandling från en lydig och underlägsen person, 

fängslad i sin omgivning, träder in i rollen som en vacker och avundsvärd prinsessa (Baker- 

Sperry, 2007, s. 721 & Parsons, s. 137). Baker- Sperry (2007) menar att förvandlingar likt 

dessa är något som flickor ser som åtråvärt (Baker- Sperry, 2007, s. 721). Parsons (2004) 

uttrycker även att de barn som drömmer om att få vara Askungen inte bara vill få den 

slutliga vinsten, att bli vald av prinsen, utan att de även vill applicera offerrollen på sig 

själva (Parsons, 2004, s. 137). Innan en kvinnlig karaktär genomgår en förvandling 

befinner hon sig allt som oftast i en misär situation. Efter förvandlingen får hon sin 

belöning, att gifta sig med prinsen, och slutligen får hon ”leva lycklig i alla sina dagar” 

(Parsons, 2004, s. 137). Parsons (2004) menar att sagor likt denna förmedlar budskapet till 

flickor att tyst lidande och skönhet är en förutsättning för ett lyckligt liv (Parsons, 2004, s. 

137). Enligt Forman- Brunell och Eaton (2009) bidrar stereotypiska bilder av kvinnliga 

sagokaraktär till att förstärka orealistiska antaganden om att ett bra liv enbart kan uppnås 

genom magnifika kläder, rikedom och skönhet. De menar att denna idealiserade bild 

etablerar en orealistisk skönhetsstandard som underminerar flickors identitet och därmed 

kan bidra till en försämrad självkänsla (Forman- Brunell & Eaton, 2009, s. 358).  

I Hayiks (2016) studie fick Israeliska elever i åldern 14 – 15 år analysera karaktärer ur 

sagan Askungen. I studien framgår det att de deltagande eleverna framställt en 

generaliserad bild av kvinnliga karaktärer, där de konstaterar att dessa ofta framställs som 

hjälplösa, naiva och att de behöver en prins som räddar dem (Hayiks, 2016, s. 412). Efter 

att eleverna med hjälp av läraren gjort en djupare analysering av de kvinnliga karaktärerna 

kom eleverna i Hayiks (2016) studie fram till att dessa ofta framställs som oförmögna att 

själva fullfölja sina drömmar och att de saknar egen vilja och driv (Hayik, 2016, s. 412). 

Studien beskriver vidare hur elevernas uppfattning av Askungen förändras över tid efter 

diskussioner kring karaktärens stereotypiska drag. Hayik (2006) menar att de flickor som 
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deltog i studien till en började förmedlade en förkärlek inför karaktären, men att denna 

förkärlek kom att förändras efter djupare bearbetning av Askungen (Hayik, 2016, s. 412).  

Barns motstånd till alternativa karaktärer i feministiska sagor 

Det är vanligt att barn tolkar sagor för att få dem att stämma överens med deras redan 

existerande föreställningar av världen (Kostas, 2018, s. 532 & Parson, 2004, s. 141). 

Parsons (2004) menar vidare att barn förlitar sig på patriarkala strukturer när de tolkar och 

förstår olika karaktärer. Yngre barn har därmed ofta svårt att ta till sig sagor där de inte 

känner igen den rådande kontexten, och karaktärer som är allt för normbrytande tenderar 

då att motarbetas. Detta på grund av att karaktären inte stämmer överens med barnets syn 

på världen (Parsons, 2004, s. 141). Kostas (2018) framför i sin studie att barn genom 

feministiska sagor förses med alternativa karaktärer som uppmanar barn att utmana 

traditionella könsmönster. Men likt Parsons (2004) skriver även Kostas (2018) att de 

alternativa karaktärerna ofta är svåra för barn att ta till sig då dessa inte stämmer överens 

med deras föreställning av världen (Kostas, 2018, s. 531).  

 

Både Baker- Sperry (2007) och Rice (2000) betonar att barn förutsätter att den kvinnliga 

huvudpersonen i en saga ska vara attraktiv oavsett hur texten porträtterar denna (Baker- 

Sperry, 2007, s. 721 & Rice, 2000, s. 230). Pojkar och flickor hålls alltså tillbaka av 

stereotypiska föreställningar när det kommer till att acceptera motsägande konstruktioner 

av kön (Rice, 2000, s. 230). Trots att huvudkaraktären kan ha andra starka egenskaper än 

ett vackert yttre så väljer barn ändå att främst lyfta och ta till sig deras skönhet (Parsons, 

2004, s. 141) Vidare menar Parsons (2004) att flickor ofta positionerar sig själva i en 

kontext med kvinnlig skönhet snarare än att utforska andra möjligheter (Parsons, 2004, s. 

141). I Rice (2000) studie, där barn läste den feministiska sagan Three strong women, 

uttryckte både flickorna och pojkarna att den kvinnliga huvudkaraktären i sagan borde vara 

vacker. De ifrågasatte även den kvinnliga huvudkaraktärens styrka och visade en förutsatt 

förväntan av att det var den manliga huvudkaraktären som skulle vara den som var stark 

(Rice, 2000, s. 229). Kostas (2018) skriver att barn tenderar att uppfatta den kvinnliga 

kroppen som något som endast ska attrahera män, snarare än en kropp som kan inneha 

fysisk styrka (Kostas, 2018, s. 536). Vidare menar Rice (2000) att pojkarna förminskade 

kvinnornas överlägsna styrka trots att den var avgörande för handlingen (Rice, 2000, s. 

225). Detta indikerar på vikten av barns kulturella definitioner av kön i och med att barnen 

i studien ville omvandla eller ta bort handlingar och drag som avvek från den traditionella 
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ramen för könsroller (Rice, 2000, s. 229). Samma tendenser framgick hos barnen i Kostas 

(2018) studie där en feministisk saga baserad på Snövit diskuterades. Barnen visade en 

polariserad syn av vad de ansåg vara manligt respektive kvinnligt (Kostas, 2018, s. 536). 

Uppfattningen av styrka och svaghet visade sig vara extra central i pojkarnas uppfattning 

av de manliga respektive kvinnliga karaktärernas egenskaper. Majoriteten av pojkarna 

ställde sig emot faktumet av en fysiskt stark kvinna, så vida hon inte uppoffrat hela sin 

kvinnlighet. Kostas (2018) menar vidare att fysisk svaghet hos kvinnliga karaktärer 

förstärker bilden av skönhet, och att barnen i studien därmed likställde kvinnlighet med 

svaghet (Kostas, 2018, s. 536) (Kostas, 2018, s. 536). 

 

Parsons (2004) menar att barn inte besitter den historiska kontext som krävs för att kunna 

acceptera en handling som utmanar den patriarkala ordningen (Parsons, 2004, s. 141). Rice 

(2000) skriver att barn tenderar att tillämpa den traditionella ramen i sagor även i 

feministiska versioner, men att flickor i större utsträckning visat sig ha en större acceptans 

för icke-traditionella kvinnliga karaktärer än vad pojkar haft (Rice, 2000, s. 229 & Kostas, 

2018, s. 538). Kostas (2018) menar att detta beror på att flickor har mer att vinna än att 

förlora på att utmana stereotypiska kvinnliga karaktärer (Kostas, 2018, s. 538). Flickorna 

får genom detta möjligheten till att erövra makt.  Pojkar tenderar däremot att bli mer 

beskyddande av sin könsidentitet, då de strukturellt har mer att förlora (Kostas, 2018, s. 

532). Dock påpekar Kostas (2018) att denna syn inte speglar en enväldig bild av barns 

uppfattning, då även flera flickor ifrågasatte Snövits icke-konventionella aktiviteter 

(Kostas, 2018, s. 538). Kostas (2018) menar vidare att barns meningsskapande av 

genusdiskurser påverkas av olika parametrar som inkluderar ålder, kön och tidigare möten 

med icke traditionella könsmönster (Kostas, 2018, s. 532)  
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Diskussion 

I följande avsnitt kommer vi under Metoddiskussion att diskutera kritiska aspekter med 

vårt tillvägagångssätt samt hur detta påverkat vårt slutgiltiga resultat. Under 

Resultatdiskussion kommer vi att diskutera hur vårt resultat relaterar till studiens syfte, 

frågeställningar och bakgrund och till slut kritiska aspekter gällande det resultat vi fått 

fram. Vi avslutar resultatdiskussionen med att under rubriken Underlag till fortsatt 

forskning presentera våra idéer om fortsatt forskning.   

Metoddiskussion 

Litteratursökningsprocessen 

I litteratursökningen valde vi att enbart använda oss av engelska sökord då vi även ville 

inkludera internationell forskning. I våra sökningar fann vi ingen svensk forskning som 

upplevdes tillräckligt aktuell i förhållande till våra frågeställningar så därav har vi enbart 

använt oss av internationell forskning. Hade vi valt att även använda oss av svenska 

begrepp i litteratursökningen hade vi säkerligen haft en större möjlighet att även inkludera 

nationell forskning. Avsaknaden av nationell forskning i vårt resultat kan ses som en 

svaghet då studierna vi granskat inte är baserade på barn i den svenska skolan. En annan 

aspekt att ha med i beräkningen är att tiden för litteratursökning varit begränsad. Det är 

möjligt att mer relevant material hade hittats om vi utökat tiden för litteratursökning. 

Vidare hade vi även kunnat beröra ett större antal artiklar med relevans för vår studie.  

 

Då resultaten i de studier som berör vår andra frågeställning kan vara beroende av den 

kontext och det samhälle där studien i fråga gjorts, kan detta även ha speglat vårt resultat. 

De artiklar vi analyserat bygger på undersökningar gjorda i bland annat Grekland, USA 

och Israel. Detta gör det möjligt att resultatet inte hade varit detsamma om de artiklar vi 

använt varit baserade på studier gjorda i exempelvis Sverige. 

 

Arbetsprocessen 

Då det material vi granskat varit skrivet på engelska har det vid några tillfällen varit svårt 

att få en korrekt översättning. Vi har därför valt att gå igenom materialet tillsammans för 

att minimera risken för misstolkningar och felaktiga översättningar. Detta gjordes efter 
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enskild översiktsanalys för att notera materialets relevans utifrån våra 

frågeställningar.  Översättningsprocessen kan ses som en svaghet för resultatet då det är 

svårt att garantera en helt korrekt översättning. Genom att processa materialet tillsammans 

kunde vi dock på ett mer nyanserat sätt undvika att väga in våra egna tolkningar i 

materialet. Då vi båda är positivt inställda till att arbeta genuskritiskt skulle det annars ha 

funnits en risk till att materialet och resultatet blivit färgat av våra egna erfarenheter och 

vårt personliga tyckande. Att analysera och sortera material inom ett område där man 

finner ett stort intresse kan vara en kritisk aspekt till ett objektivt resultat. 

 

Litteraturstudien har under arbetsprocessen varit ett levande dokument. Vi har efter det vi 

fått fram i forskning anpassat våra frågeställningar och bakgrund för att få en röd tråd 

genom arbetet. Detta har bidragit till att vi fått en stor överblick över arbetets samtliga 

delar. Ingen del har ansetts färdig innan litteraturstudien som helhet varit färdig. Vi har 

hela tiden arbetat övergripande för att behålla kopplingar mellan syfte, frågeställningar, 

bakgrund, metod, resultat och diskussion. 

Resultatdiskussion 

Den forskning vi använt oss av till denna litteraturstudie har visat sig vara övergripande 

överens om hur kvinnliga karaktärer i traditionella sagor framställs, samt hur barn uppfattar 

kvinnliga karaktärer i traditionella respektive feministiska sagor. I följande del av 

diskussionsavsnittet kommer vi att redogöra för hur vårt resultat relaterar till studiens syfte 

och bakgrund. 

Litteraturstudiens resultat relaterat till dess syfte och frågeställningar 

Litteraturstudiens syfte har varit att granska forskning som beskriver hur kvinnliga 

karaktärer framställs i sagor, samt hur barn uppfattar kvinnliga karaktärer i sagor. Det 

forskningsmaterial som använts till resultatet har varit relevant i relation till detta syfte då 

det är just dessa aspekter vi granskat och presenterat, men hur väl svarar resultatet på 

studiens frågeställningar? Frågeställning 1, som behandlar hur kvinnliga karaktärer 

framställs i traditionella sagor, är en frågeställning av bred karaktär. Den forskning vi 

granskat har visat en generaliserad och stereotypisk bild av kvinnliga karaktärer i 

traditionella sagor, men då denna generalisering inte går att tillämpa på alla sagor finns det 

grund för att vara kritisk till hur pass väl resultatet faktiskt svarar på studiens första 
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frågeställning. Går det verkligen att ge en generaliserad bild för hur kvinnliga karaktärer 

framställs i traditionella sagor, eller hade frågeställningen behövts avgränsas till hur 

kvinnliga karaktärer framställs i en specifik saga för att resultatet skulle vara mer 

tillämpningsbart? På samma sätt har frågeställning 2, som behandlar hur barn uppfattar 

karaktärer i traditionella och feministiska sagor, varit av en något bredare karaktär. I den 

forskning vi presenterat för att besvara frågeställning 2 är resultatet som behandlar barns 

uppfattning av traditionella sagor baserat på stereotypiska sagor där karaktärerna lever upp 

till normativa föreställningar. Även i denna frågeställning hade vi fått en större validitet i 

resultatet om frågeställningen begränsats till att behandla barns uppfattning av exempelvis 

karaktärer i sagan Askungen där könsrollerna framställs som stereotypiska.  

Litteraturstudiens resultat relaterat till styrdokument 

Ett genomgående mönster vi sett i den forskning vi granskat är att barn har svårt att ta till 

sig karaktärer som är allt för normbrytande. Detta för att karaktärerna inte stämmer överens 

med den bild barnen visat sig ha gällande egenskaper som anses vara manliga respektive 

kvinnliga. Vidare har den forskning vi granskat varit överens om att barn som får chansen 

att studera traditionella och feministiska sagor ur ett normkritiskt perspektiv blir mer 

benägna att fortsätta göra detta.  Skolan har i uppdrag att lära elever att kritiskt granska 

könsmönster och ge elever förståelse för att dessa mönster kan begränsa människor 

(Skolverket, 2018. s. 7). Det är därför viktigt att elever kontinuerligt får möjlighet att arbeta 

med att kritiskt granska könsmönster i de texter de möter. 

Då resultatet visar att flickor gärna applicerar drag från kvinnliga huvudkaraktärer på sig 

själva medför detta även att de begränsas i sitt sätt att vara, då de ofta ser dessa karaktärer 

som förebilder. Barn som tidigt blir introducerade för olika karaktärer där könsroller 

utmanas får ett större utbud av egenskaper att identifiera sig med. Feministiska sagor 

utmanar stereotypiska könsmönster gällande både pojkar och flickor, men det har visat sig 

att flickor har lättare att ta till sig dessa karaktärer än vad pojkar har. Att barn har svårt att 

ta till sig feministiska karaktärer anser vi är problematiskt i flera aspekter. Barn behöver få 

förebilder som utmanar traditionella könsmönster oavsett vilket kön barnet identifierar sig 

med, för att vidga sin begreppsbild för vad som anses vara kvinnligt respektive manligt. 

Detta är med fördel för att även öppna upp för fler accepterade karaktärsdrag för 

motsvarande kön. 
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Kritiska aspekter gällande frågeställningarna 

I frågeställning 1 vill vi ta reda på hur forskning beskriver hur kvinnliga karaktärer 

framställs i traditionella sagor. Till en början utgick vi från att vi enbart ville ha 

forskningsmaterial publicerat efter år 2000. Då vi hittade äldre material valde vi att tänja 

på gränsen för publiceringsår då vi inte ansåg att det i just denna frågeställning var 

avgörande med nyare forskning. Vid senare eftertanke har vi kommit fram till att 

publikationsår trots allt kan vara högst relevant då forskares ingång till diverse studier 

exempelvis påverkas av samhället allmänna uppfattning. Ytterligare en kritisk aspekt till 

det resultat vi fått fram gällande frågeställning 1 är valet av de sagor som stått till grund 

för analysen av de kvinnliga karaktärerna. Den forskning vi valt att granska har enbart 

analyserat sagor där det går att urskilja tydliga stereotypiska könsmönster. Vid ett annat 

val av sagor hade en annan bild kunnat framställas. På liknande sett kan man ifrågasätta 

forskarnas objektivitet i de olika studierna. Har de varit öppna för ett varierat resultat eller 

har de redan innan studiens början varit klara med det resultat de vill få fram?   

  

I frågeställning 2 berör vi hur forskning tolkar barns uppfattning av kvinnliga karaktärer i 

traditionella och feministiska sagor. Vårt resultat är inte grundat i vad barn själva 

förmedlar, utan ett resultat av hur forskare tolkar barns uppfattningar. Då vår utgångspunkt 

är hur forskning beskriver barns uppfattning av kvinnliga karaktärer anser vi inte detta som 

en svaghet. Dock kan det kritiseras i ett större sammanhang då forskarna vi hänvisat till 

själva har gjort tolkningar utifrån det barn förmedlat i deras samtal och observationer. Detta 

kan då göra att resultatet inte ger en helt korrekt framställning av hur barn uppfattar 

karaktärer, utan att det snarare ger en bild av hur forskare väljer att tolka barns 

uppfattningar. En annan kritisk aspekt gällande frågeställning 2 är att forskningen i vårt 

resultat bygger på studier gjorda i olika delar av världen. Detta kan vara problematiskt då 

omgivande samhällsnormer för dessa delar är olika och därmed påverkar barnen som lever 

i den kontexten. Det är därför möjligt att resultatet hade visat sig annorlunda beroende på 

i vilket land undersökningen gjorts. 

 

En annan kritisk aspekt kopplad till frågeställning 2 är användandet av Hayiks (2016) 

studie där de deltagande eleverna var i åldern 14 – 15 år. Resterande studier är gjorda med 

barn i lågstadieåldern. Hayiks (2016) studie är den där eleverna visade sig mest benägna 

att kritiskt granska och ifrågasätta de stereotypiska karaktärerna. I och med detta kan det 
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vara värt att fundera över om det är elevernas ålder som gjort de mer öppna för ett kritiskt 

förhållningssätt i mötet med sagor. Men studien är också den enda där läraren aktivt arbetar 

med eleverna för att få dem att kritiskt granska sagokaraktärerna, vilket vi ser som en 

troligare anledning till elevernas kritiska förhållningssätt. Med detta som grund anser vi att 

denna litteraturstudie belyser vikten av att även elever i skolans lägre åldrar aktivt får 

arbeta med att kritiskt granska sagokaraktärer.  

 

En ytterligare styrka med vår litteraturstudie är det faktum att vi valt att behandla både 

traditionella och feministiska karaktärer i samma studie. Detta är något vi själva saknat i 

det material vi analyserat. Genom att studera barns uppfattningar av både traditionella och 

feministiska karaktärer är det lättare att ställa dessa uppfattningar mot varandra och därmed 

synliggöra samband mellan hur barn uppfattar de olika sagokaraktärerna.  

Avsaknaden av manliga karaktärer 

En kritisk aspekt i vår litteraturstudie är det faktum att vi enbart valt att ta med 

forskningsresultat som berör kvinnliga karaktärer. Detta kan göra att läsaren får en 

uppfattning av att sättet på vilket manliga karaktärer framställs i sagor är oproblematiskt 

och felfritt, samt att barns uppfattning av dessa inte har lika stor påverkan som deras 

uppfattning av kvinnliga karaktärer. Vi har i bakgrunden gett en kort beskrivning för hur 

feministiska sagorna är omkonstruerade för att skapa alternativa könsroller, och hur de 

även utgör fler möjligheter för de manliga karaktärerna. Utöver detta har de manliga 

karaktärerna inte fått mer utrymme i vår studie, vilket i sin tur kan ses både som en styrka 

och en svaghet. Genom att enbart presentera forskning som behandlar kvinnliga karaktärer 

ges dessa större utrymme för en djupare analys. Det man däremot förlorar genom att inte 

presentera forskning som även behandlar manliga karaktärer är möjligheten att skildra de 

kvinnliga och manliga karaktärerna i relation till varandra.  

Underlag till fortsatt forskning 

Resultatet visar på att barn har svårt att ta till sig feministiska karaktärer i förhållande till 

traditionella karaktärer. Resultatet visar att detta beror på att de traditionella karaktärerna 

och deras egenskaper är så starkt inpräntade i oss (Parson, 2004). Avsaknaden av barn som 

i samma utsträckning fått möta de feministiska karaktärerna som de traditionella, kan göra 

att resultatet kring hur barn ser på feministiska karaktärer kan anses svagt. Kanske hade 
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resultatet sett annorlunda ut om barn fått ta del av olika sorters karaktärer i samma 

utsträckning.  

 

Vi anser att detta är ett område för utveckling då vi noterat att det saknas forskning i en 

större utsträckning som behandlar barns uppfattning av feministiska sagor. Den forskning 

vi hittat har varit bland barn med en starkt polariserad bild av kön. Vi upplever att vi saknat 

forskning där barn kontinuerligt fått möta både feministiska och traditionella sagor. Vi 

skulle vilja veta hur barn uppfattar karaktärer med alternativa könsroller då de fått uppleva 

en större variation bland karaktärernas egenskaper. En annan utgångspunkt vore att 

undersöka hur barn uppfattar traditionella sagokaraktärer, och om det är så att de ställer sig 

mer kritiska till dessa, efter att de mer kontinuerligt fått möta normbrytande karaktärer.  
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Bilagor 

Översikt över analyserad litteratur 
  

Författare 

Titel 

Publikationstyp 

Publikationsår 

Syfte Urval 

Datainsamling 

Land  

Resultat Artikeln 

behandlar 

Linda T. 

Parsons 

Ella Evolving: 

Cinderella 

Stories and the 

Construction of 

Gender- 

Appropriate 

Behavior 

Children’s 

Literature in 

Education 

2004 

  

 Studiens syfte är 

att belysa de 

kulturella budskap 

som finns 

inbäddade i i sagor 

och hur dessa 

bidrar till 

konstruktionen av 

köns-lämpligt 

beteende.  

Litteraturanalys  

Fyra olika 

versioner av 

Askungen varav 

två är 

feministiska. 

 USA 

 Resultatet visar 

att det är viktigt 

att erbjuda barn 

alternativa 

könsroller när det 

kommer till 

karaktärer i sagor 

för att konstruera 

alternativa 

postitioner genom 

vilka de kan 

förstå världen.  

Kvinnliga 

karaktärer 

Barns 

uppfattning 

av 

karaktärer  

 Laura Bryan 

Once Upon a 

Time: A Grimm 

Approach to 

Character 

Education 

Journal of Social 

Studies 

Research 

2005 

 Syfte med denna 

studie är att  visa 

att några av 

bröderna Grimms 

sagor kan 

användas i 

moralundervisning.  

Några av 

Bröderna 

Grimm’s sagor. 

Litteraturanalys 

USA 

Resultatet är att 

Bröderna Grimms 

sagor kan 

använda  

Kvinnliga 

karaktärer 
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Miriam Forman 

- Brunell och 

Julie Eaton  

The Graceful 

and Gritty 

Princess - 

Managing 

Notions of 

Girlhood from 

the New Nation 

to the New 

Millennium 

American 

Journal Of Play  

2009  

 Studiens syfte är 

att hitta en grund 

för debatten om 

den nuvarande 

prinsess-manin 

som funnits hos 

flickor genom 

historien.   

Litteraturanalys  

Utvalda princess  

USA 

 Författarna 

menar att bilden 

av prinsessor, 

genom att bredda 

omfånget av vad 

som kan ses som 

flik-ideal, kan 

användas för att 

förena 

motsägande 

noteringar om vad 

som menas med 

att vara flicka i 

vårt samtida 

samhälle.  

Barns 

uppfattning 

av 

karaktärer  
 

Nancy J. Brule  

“Sleeping 

Beauty Gets a 

Makeover”: 

Using the 

Retelling of 

Fairytales to 

Create an 

Awarness of 

Hegemonic 

Norms and the 

Social 

Construction of 

Value 

Communication 

Teacher 

2008 

 Studiens syfte är 

att presentera en 

aktivitet som 

hjälper studenter 

att uppmärksamma 

de kulturellt 

betingade normer 

gällande skönhet, 

könsroller, ålder, 

etnicitet och 

förmåga, genom att 

omkonstruera 

sagor.  

Urval är sagorna 

Törnrosa, 

Rapunzel, 

Askungen och 

Snövit.  

Medverkande 

observation 

 USA  

Studiens resultat 

visar att 

aktiviteten visat 

sig vara effektiv 

för att utmana 

studenterna till att 

kritiskt utvärdera 

acceptansen av 

hegemoniska 

normer i sagor.  

 Kvinnliga 

karaktärer 

 Marios Kostas 

Snow white in 

Hellenic 

primary 

classrooms: 

 Studiens syfte är 

att undersöka hur 

elever skapar 

mening i icke-

traditionellt könade 

120 elever i 

åldern 9-11 år. 

Semistrukturerade 

gruppintervjuer. 

 Resultatet visar 

att flickor är mer 

benägna än pojkar 

att utmana 

Barns 

uppfattning 

av 

karaktärer.  
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Children’s 

responses to 

non-traditional 

gender 

discourses 

Gender and 

Education 

2016 

diskurser som 

visas i den 

feministiska 

versionen av sagan 

Snövit.   

 Grekland / 

Storbritannien?   

traditionella 

könsdiskurser.  

Lori Baker - 

Sperry 

The Production 

of Meaning 

through Peer 

Interaction: 

Children and 

Walt Disney’s 

Cinderella 

Sex Roles: A 

Journal of 

Research  

2007 

 Syftet med denna 

studien är att 

undersöka barns 

tolkningar av 

populära 

könsstereotypiska 

sagor.  

 

  

148 studenter från 

8 olika klasser i 

årskurs 1.  

-Deltagande 

observation 

 

USA 

 Studien visar att 

kön och könade 

förväntningar var 

grundläggande för 

barnens 

tolkningar och 

processen för 

meningsskapande.  

 Barns 

uppfattning 

av 

karaktärer 

Rawia Hayik 

What does this 

story say about 

female?- 

Challenging 

gender-biased 

texts in the 

English-

language 

classroom 

Journal of 

Adolescent & 

Adult Literacy 

2016 

 Syftet är att via en 

kurs, ta reda på hur 

eleverna väljer att 

ta till sig 

feministiska tankar 

kring sagor, ifall 

de utvecklar 

critical literacy. 

Nionde klass. 

Eleverna var 14-

15 år. De startade 

som tio elever 

(sju flickor, tre 

pojkar). Tre 

flickor hoppade 

av efter första 

tillfället, och två 

av pojkarna 

kunde endast 

delta i slutet av 

kursen.  

Deltagande 

observation  

 

Resultatet visar 

att några av 

eleverna utvecklat 

ett critical 

literacy-tänkande.  

Barns 

uppfattning 

av 

karaktärer 
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Israel/USA 

 Michael 

Mendelson 

Forever Acting 

Alone: The 

Abscence of 

female 

Collaboration in 

Grimm’s Fairy 

tales 

Children’s 

Literature in 

Education 

1997 

Syftet med studien 

är att undersöka 

skillnaden mellan 

hur kvinnliga och 

manliga karaktärer 

samarbetar.  

 Litteraturanalys 

av några av 

bröderna Grimms 

sagor 

USA 

 Resultatet visar 

att det finns stora 

skillnader 

gällande kvinnligt 

och manligt 

samarbete i 

utvalda sagor.  

 Kvinnliga 

karaktärer 

 Rice 

Gendered 

Reading of a 

Traditional 

“Feminist” 

Folktale by 

Sixth-Grade 

Boys and Girls 

Journal of 

Literacy 

Research 

2000 

 Syftet med studien 

var att undersöka 

den könsram 

pojkar och flickor i 

årskurs 6 använde 

sig av när de ska 

återberätta en 

feministisk 

folksaga 

 Deltagande 

observation  

Barn årskurs 6 

USA 
 

 Resultatet visade 

en stor skillnad 

mellan pojkar och 

flickor när det 

kom till 

otraditionella 

slutsatser 

 Barns 

uppfattning 

av 

karaktärer 

Elizabeth 

Yeoman 

“How Does it 

Get into my 

imagination?”: 

elementary 

school 

children’s 

 Studiens syfte är 

att undersöka hur 

barnen som 

medverkade i 

studien använde 

sin intertextuella 

kunskap för att 

förstå och 

 Deltagande 

observation  

Elever 9–11 år 

 

Kanada  

 Resultatet visade 

att sagor med 

traditionella 

könsmönster 

fortsatte att vara 

dominanta.  

 Barns 

uppfattning 

av 

karaktärer 
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intertextual 

knowledge and 

gender 

storylines 

Gender and 

Education 

1999 
 

producera 

feministiska sagor  

 


