
megjelennek a női főhősök, olykor másodrangúak és
„kevésbé férfiasak" lesznek a férfi karakterek 
a gyermekekhez hasonlóan kezdenek kinézni a női
főhősök: kócos haj, smink nélküli arc, nadrág
újfajta üzenet: a lányok számára a bátorság,
önmegvalósítás, vágyak követése, a fiúk számára:
apróbb „csaták", gondoskodás, esendőség 
a kortárs mesék sokkal valósabb, a hétköznapokhoz
közelítő szerepeket és szerepmintákat mutatnak,
amelyekkel könnyebb azonosulni, megengedőbbek,
elfogadóbbak, rugalmasabbak
a nemi sztereotípiák lebontásához is hozzájárulnak:
nagyobb játszóteret „rajzolnak" a lányoknak,
kevesebb társadalmi nyomás nehezedik a fiúkra
az elvárások már nem annyira nemhez kötöttek,
mint helyzetekhez
a boldog házasság nem minden mese vége, egy
lánynak más álmot is segítenek álmodni a férjhez
menés, a fiúknak pedig a sárkányokkal való harcolás
mellett 

Hercegnőből simán lehet doktor!
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A MESÉK ÉS A TÁRSADALMI NEMI SZEREPMINTÁK  

A mesehősök komplex szerepet tölthetnek be a gyermekek életében: a
nyelvi kompetenciák fejlesztése, az értékátadás, valamint a modellkövetés
mellett a szocializációs szerepük jelentős. A klasszikus mesék szereplői
kifejezetten klasszikus felfogást képviselnek a férfias és a nőies
tulajdonságokkal kapcsolatban (Kassay 2016), a gyermekeknek készült
tartalmak (mesék, rajzfilmek, képregények) főszereplői általában
hímneműek, vagy férfi attribútumokkal rendelkeznek (Szántó 2000). A
kortárs mesék a klasszikus mesékkel ellentétben viszont apró de jelentős
elmozdulásokat hoznak. Kérdés: milyen változások tapasztalhatók a
karakterek terén, és ezek milyen társadalmi nemi szerep-üzenettel bírnak.

GERGELY ORSOLYA, SAPIENTIA EMTE, TÁRSADALOMTUDOMÁNYI TANSZÉK

MÓDSZER

KIVONAT

Néhány klasszikus (Grimm) mese és kortárs gyermekirodalmi alkotásban
vizsgáltuk meg a nemi szerepek jellemzőit: kinézet, öltözet, hajviselet,
aktivitás, feladatok, tevékenység, vágyak, tervek, illetve az ezekhez kapcsolt
jellemzőket, értékeket, valamint az adott mese üzenetét.. 
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