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Abstract 

This study investigates the extent to which a story written 100 years ago, full of moral, 

patriotic, heroic and freedom-influences messages, can be used as a teaching instrument 

to convey the norms and values needed for active participation in society. Two versions 

of the classic tale of Peter Pan, an illustrated chapter book Peter Pan and Wendy (2013) 

and a picture book Peter Pan (2014), were analysed with the focus on the character of 

Peter Pan. The results show that both books can be used very well as teaching aids 

because Peter Pan is a complex and multifaceted character. The analysis reveals his 

positive and negative qualities, which can be discussed in the teaching as a way to 

communicate norms and values. The study shows useful examples of what this work 

can look like. 

 

Keywords 

Peter Pan, norms and values, children´s literature, values education and The Social 

Construction of Reality. 
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1 Inledning 
 

Om du vill att ditt barn ska bli intelligent så läs för det. Om du vill att det ska bli ännu 

intelligentare så läs ännu mer för det.
1
 

Albert Einstein 

 

Skolan har tilldelats uppdraget att lära barn läsa och förmedla strategier för att förstå 

och kunna använda texter i olika situationer och sammanhang och att förmedla de 

normer och värden som behövs för att aktivt kunna verka i samhället (Lgr 11:7, 222ff). 

Lärarens hjälpmedel består av läromedel och litteratur men även en läroplan med 

riktlinjer kring hur arbetet ska utföras. Detta medför ett ansvar gällande vilka texter som 

presenteras för eleverna.  

 

Litteratur måste jämföras och noga granskas innan den används som verktyg i 

undervisningen. Nikolajeva (2004) skriver att sedan lång tid tillbaka har berättelser 

använts för att fostra och underhålla sin publik. Detta gäller även barnlitteratur som i 

stor utsträckning är skriven med avseende att fostra och undervisa sina läsare i ett 

socialiserande syfte (Nikolajeva, 2004:19f). Genom att medvetet arbeta med texter kan 

lärare förmedla de normer och värden som är väsentliga i samhället. Stensson (2011) 

skriver att det i läsakten sker ett möte mellan jaget och texten. Detta möte utvidgar 

läsarens tankar och kan förändra läsarens syn på världen. Läsaren behöver lära sig att 

tolka och reflektera för att kunna granska sin omvärld och genom detta påverka och 

förändra den (Stensson, 2011:7f). Det är betydelsefullt att synliggöra läsningen som ett 

hjälpmedel för kunskapsinhämtning och identitetsutveckling. 

 

Till grund för denna textanalys ligger berättelsen om Peter Pan vilken från början är 

skriven under frihetskriget i England. Den är fylld av moraliska, patriotiska, heroiska 

och frihetsinfluerade budskap (Spencer, 2007:96). Berättelsen handlar om barndom och 

många av karaktärerna utgörs av barn (Spencer, 2007), vilket vi anser kan underlätta för 

elever i skolans yngre år att relatera till den. Den valdes för att det är en klassik 

barnberättelse skriven både för att fostra men även att underhålla läsaren (Nikolajeva, 

                                                 
1
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2004:19f). I studien undersöks huruvida två aktuella versioner av berättelsen skriven för 

100 år sedan, influerad av den tidens normer och värden, fortfarande är applicerbar på 

dagens skola i relation till skolans uppdrag att fostra elever i den värdegrund som den 

svenska läroplanen vilar på. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att analysera två versioner av den klassiska barnberättelsen om 

Peter Pan som möjlig utgångspunkt i värdegrundsarbetet i skolan och i enlighet med Lgr 

11, genom text- och bildanalys av karaktären Peter Pan i den illustrerade kapitelboken 

Peter Pan och Wendy (förkortas PPW) och bilderboken Peter Pan (förkortas PP).  

 

Utifrån syftet ställer vi oss följande frågeställning: 

 I vilken mån gestaltas normer och värden i texten och i illustrationerna genom 

karaktären Peter Pan i den illustrerade kapitelboken och bilderboken? 

 

Inledningsvis introduceras den teoretiska utgångspunkten och centrala begrepp samt ett 

avsnitt om litterära texter som redskap i undervisningen. Sedan följer ett avsnitt med 

tidigare forskning kring berättelsen Peter Pan, gällande bakgrund och tolkning av 

karaktären Peter Pan. Hur studien är genomförd med metoder och avgränsningar 

redogörs i avsnitt 3. Därefter presenteras analysen och avslutningsvis diskuteras 

analysen i relation till användandet av berättelsen som utgångspunkt för arbetet kring 

värdegrunden. 

 

2 Teoretisk utgångspunkt, centrala begrepp och 
bakgrund 
I följande avsnitt redogörs för studiens teoretiska utgångspunkt och efter det följer en 

beskrivning av analysens centrala begrepp och hur texter kan användas som ett 

hjälpmedel i undervisningen. Tidigare forskning om Peter Pan, bakgrunden till historien 

och Peter Pan som karaktär avslutar avsnittet. 

 

2.1 Teoretisk utgångspunkt 

Utgångspunkten för studien är frågeställningen hur texter (i detta fall berättelsen om 

Peter Pan) kan vara ett hjälpmedel i förmedlandet av normer och värden. Därför valdes 

en teori vars grundtanke bygger på att samhället är en social konstruktion och kunskap 
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förs vidare genom personliga möten och samtal. I detta avsnitt ges en sammanfattning 

av teorin. 

 

 Socialkonstruktionism 2.1.1

Socialkonstruktionismens grundtanke är att något konstrueras och blir till verklighet 

genom sociala interaktioner med språket som verktyg (Allwood & Erikson, 2012:124). 

Teorin beskrivs i boken Grundläggande vetenskapsteori för psykologi och andra 

beteendevetenskaper så här. 

Grundtanken för socialkonstruktionismen är att vår förståelse för de fenomen vi ser som 

självklara och av naturen givna, är skapad i social interaktion och är en produkt av 

kommunikationsprocesser i det samhälle vi lever i. På ett basalt plan handlar 

konstruktionerna om våra antaganden om begrepps innebörder. (Allwood & Erikson, 

2012:122) 

Peter Berger och Thomas Luckmann är två teoretiker som varit med att forma och 

vidareutveckla teorin (Allwood & Erikson, 2012:122). Berger och Luckmanns (2010) 

bok Kunskapssociologi – hur individen uppfattar och formar sin sociala verklighet 

beskriver förståelse för fenomen som en process (för individen) under vilken individen 

genomgår tre moment: internalisering, externalisering och objektivering. Nedan 

beskrivs och redogörs för hur momenten ovan utgör den process som människan 

genomgår för att uppfatta, tolka och adaptera de fenomen som påverkar genom livet. 

 

När vi föds så föds vi in i ett samhälle. Till en början förstår vi inte och kan inte tolka 

betydelsen av andras handlingar. Vid mötet med något okänt, redan som spädbarn, 

påbörjas internaliseringsprocessen (Berger & Luckmann, 2010:153f). För att det okända 

ska bli bekant måste det externaliseras, individen måste ”gå ut och lära känna dem” 

(Berger & Luckmann, 2010:77). Externalisering sker då individen interagerar med den 

verklighet som hen har internaliserat. Objektiveringen sker när något blir synligt för 

individen som ett objekt som internaliserats till att bli en del av deras egen verklighet 

(Berger & Luckmann, 2010:77 ).  

Vad beträffar det societala fenomenet skall man inte tänka på dessa moment som 

uppträdande i tidsföljd. Istället kännetecknas samhället och varje del av det samtidigt av 

dessa tre moment, så att varje analys i termer av bara ett eller två av dem är otillräcklig. 

(Berger & Luckmann, 2010:153) 

Processen måste ses som en helhet och dessa tre moment går inte att åtskilja. Resultatet 

av processen blir de minnen och den kunskap som individen bär med sig. Minnena etsar 
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sig fast och kan tas fram vid behov. Det är inte allt vi lär oss som stannar kvar i vårt 

medvetande. Berger och Luckmann (2010) benämner de minnen som stannar kvar som 

sedimenterade. Erfarenheter kan bli del av en social verklighet genom att de 

objektifieras i ett teckensystem, och dokumenteras så att flera generationer kan ta del av 

objekten (Berger & Luckmann, 2010:84). Ett av dessa teckensystem kan vara språket. 

Språket är enligt Berger och Luckmann (2010) ”ett system bestående av vokala tecken 

[…] det viktigaste teckensystemet i det mänskliga samhället” (Berger & Luckmann, 

2010:50). 

 

Samhället är uppbyggt av normer och internaliseringen av dessa är en kontinuerlig 

process. Vi föds in i en redan befintlig social struktur och lär oss genom observation av 

den signifikante andre (de viktigaste personerna i individens närhet) vad som i 

samhället anses socialt accepterbart, det vill säga primär socialisation skapas genom 

observation och i samspel med andra (Berger & Luckmann, 2010:155). Brodow och 

Rininsland (2005) förklarar i boken Att arbeta med skönlitteratur i skolan – praktik och 

teori att den största påverkan till primär socialisation har personerna i individens närhet 

som hen har en känslomässig relation till. Lärare kan vara med och påverka elevers 

primära socialisation in i litteraturens värld genom sin egen läslust och omtanke om 

eleven. Inlärning och känslomässigt band går hand i hand (Brodow & Rininsland, 

2005:59). Socialisation är en komplex och ständigt pågående process. Berger och 

Luckmann (2010) definierar socialisation ”som det grundliga och konsekventa 

införandet av en individ i ett samhälles objektiva värld eller en sektor av den” (Berger & 

Luckmann, 2010:154). Primär socialisation är den första socialisationen en individ 

genomgår och detta sker under barndomen (Berger & Luckmann, 2010:154). Skolan 

kommer därför bli en plats som påverkar och formar individen. Att använda litteratur är 

en naturlig del av undervisningen och genom väl valda undervisningsmetoder och 

lärarens engagemang kan litteraturens innehåll bidra till primär socialisation. Ju mer 

kunskap individen övertar och gör till sin egen desto mer involverad i samhället kan 

individen bli. När individen visar förståelse för andra och deras handlande, blir den en 

samhällsmedlem. Berger och Luckmann (2010) beskriver det som ett övertagande, 

individen ”tar över den värld vilken andra redan lever i” (Berger & Luckmann, 

2010:154). Genom övertagandet lever inte bara individen i samma värld som andra utan 

tar även del i andras tillvaro (Berger & Luckmann, 2010:154). 
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2.2 Centrala begrepp 

Studien är inriktad på värdegrundsarbete med skönlitterära text som verktyg. Begreppen 

normer och värden, värdegrund, barnlitteratur och bilderbok definieras för att kunna 

tolka, reflektera kring och dra korrekta slutsatser av de två valda texterna som 

analyseras i studien.  

 

 Normer och värden 2.2.1

I Värdegrundsboken om samtal för demokrati i skolan (Zackari & Modigh, 2000) 

förklaras att värden är de principiella ställningstaganden vi gör och normerna det som 

styr hur vi handlar. Arbetet och utvecklingen av grundläggande normer och värden 

förekommer både i formella och informella lärmiljöer. För att skolan ska bli en lärorik 

social mötesplats behövs tydliga och långsiktiga strategier för hur arbetet kring frågor 

som rör värdegrunden ska genomföras (Zackari & Modigh, 2000:34ff, 52, 55f).  

 

I Lgr 11 beskrivs skolans mål och riktlinjer gällande förmedlandet av normer och 

värden. ”Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt 

samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktiska 

vardagliga handlingar” (Lgr 11:12). Målet är att skolan ska arbeta för att varje elev kan 

göra och uttrycka medvetna etiska ställningstagande, respektera andra människor och 

sin närmiljö, leva sig in och förstå sin medmänniska och ta avstånd från orätta 

handlingar (till exempel mobbning och kränkning). I läroplanen formuleras även 

riktlinjer för hur anställda i skolan ska arbeta. De ska bidra till elevernas utveckling 

gällande samhörighet, solidaritet och ansvar, visa respekt för varje individ och i 

verksamheten motverka kränkning och mobbning. Läraren har getts ansvaret att 

förmedla samhällets värden, konsekvenser vid orätt handlande, tillsammans med 

kollegor göra en likabehandlingsplan och att i samarbete med hemmet fostra och 

tydliggöra skolans normer och regler (Lgr 11:12f). Vidare ska skolan vara en miljö som 

främjar lärande men även personlig utveckling. Skolgången ska genom att förmedla 

beständiga kunskaper (Lgr 11:9) förbereda eleverna att verka aktivt och vara delaktig i 

det samhälle som råder. Förmedlandet av normer och värden görs inte bara genom 

undervisningen utan även genom vald undervisningsmetod (Lgr 11:8).  
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 Värdegrund 2.2.2

Värdegrunden är ett begrepp som ska genomsyra och ligga till grund för allt arbete 

inom skolan. Colnerud (2004) förklarar att: 

De värden som i de skolpolitiska dokumenten sägs utgöra värdegrunden beskrivs som 

oförytterliga och ständiga och är främst av moralisk och demokratisk karaktär, som 

exempelvis respekten för människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet och 

alla människors lika värde. (Colnerud, 2004:81) 

Nedan beskrivs två synsätt på värdegrunden som kan utgöra grunden för vilka metoder 

lärare använder sig av i klassrummet gällande förmedlandet av normer och värden. 

 

Värdegrunden som undervisningsobjekt 

Läraren har ansvaret att föregå med gott exempel och basera sin undervisning på de 

värden och normer som råder i samhället, men vilka värden eleverna tar till sig och gör 

till sina egna kan läraren inte råda över (Colnerud, 2004:95). Läraren synliggör och 

förmedlar värdegrunden genom undervisning men metoden kan variera beroende på 

syftet. Syftet kan vara att påverka, bidra till utveckling, möjliggöra utveckling eller vara 

inriktad mot livsåskådningsfrågor (Colnerud, 2004:83f). Eftersom värdegrunden 

utvecklats till ett samlingsbegrepp delar Colnerud (2004) upp objekten i olika kategorier 

för att rangordna och göra åtskillnader i vad objektet omfattar. Colnerud (2004) 

beskriver fem kategorier: livsåskådningsfrågor, moralisk normpåverkan, 

värderingspåverkan, medborgarfostran och demokratifostran (Colnerud, 2004:85). 

 

I klassrumsmiljön sker dagligen situationer där elever blir moral - och normpåverkade 

och genom undervisningen kan eleverna påverkas i rätt riktning när det gäller 

”moraliska förställningar, normer och handlingspositioner” (Colnerud, 2004:88). Skolan 

kan genom diskussion synliggöra värderingar och hur dessa bör påverka elevernas 

handlande (Colnerud, 2004:89f). Genom medborgarfostran kan skolan förmedla de 

kunskaper som behövs för att eleven ska utveckla sin medborgaridentitet och bli en del 

av det samhälle som de ska leva och verka i (Colnerud, 2004:90). 

 

En medborgare i ett samhälle ska även kunna delta i politiska beslut som bidrar till den 

demokratiska process som påverkar samhället (Colnerud, 2004:92). Inom skolvärden är 

klassråd och elevråd ett sätt för eleven att i tidig ålder både pröva och utveckla hur deras 

egen åsikt kan ha inflytande på en organisation (Colnerud, 2004:92). En metod som har 
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börjat få större inflytande i arbetet kring demokratisk värdegrund är deliberativa samtal. 

I samtalet förs alla argument fram och olika synsätt ställs mot varandra. Parterna 

behöver visa tolerans och respekt för varandra i strävan att kunna komma fram till en 

gemensam lösning. Genom deliberativa samtal får eleverna öva på att beslut inte bara 

styrs av majoritetsprincipen utan även fattas genom argumentation och tydlig 

motivering (Englund, 2000:5f). 

 

Värdepedagogik 

Istället för att använda termen värdegrund menar Thornberg (2004) att benämningen 

värdepedagogik skulle vara mer passande. Thornberg (2004) beskriver begreppet 

värdegrund som ett tänjbart begrepp där lärare lämnas utrymme för egen tolkning 

utifrån regler och lokala föreskrifter. Ifall skolan istället använder sig av 

värdepedagogik förflyttas fokus från en bestämd och begränsad värdegrund till en 

värdepedagogik som är öppen och förbehållslös (Thornberg, 2004:99). 

 

Syftet med värdepedagogik är att genom mediering det vill säga lärarens handlingar, 

pedagogisk material och skolans organisation som verktyg, förmedla föreställningar om 

orätta eller rätta handlingar (Thornberg, 2004:15, 102ff, 106). I användandet av 

pedagogiskt material är valet av text inte det primära problemet utan det är att eleverna 

ser likheten mellan textvärlden och deras egen värld (Brodow & Rininsland 2005:150). 

För att göra innehållet meningsfullt behövs diskussion och samtal. I samtalet kan 

innehållets kärna komma till ytan och erfarenheter, tolkningar och mönster delges 

mellan deltagarna (Chambers, 2009:23). Samtalet är en vägledning mot förståelse där 

läraren är den som besitter kunskapen som behövs för att göra texten begriplig. Det är 

viktigt att framhålla att samtal är en kollektiv process. Alla parter delger sina tankar och 

tillsammans bildas en ny helhet av kunskap (Stensson 2011:37,129f). Eftersom det är 

viktigt att ge eleverna möjlighet att dra paralleller mellan textvärlden och sin egen kan 

litteratur skriven för barn användas som pedagogiskt material. 

 

 Barnlitteratur 2.2.3

Nikolajeva (2004) beskriver begreppet barnlitteratur som ”litteratur skriven, publicerad, 

marknadsförd och behandlad av experter med barn som dess huvudsakliga publik” 

(Nikolajeva, 2004:15). Barnlitteratur är skriven av personer med högre maktposition än 

barn och utövar makt över läsaren för att ”fostra, undertrycka och socialisera en viss 



 

 8 

samhällsgrupp” (Nikolajeva, 2004:16). Litteratur för unga påverkar inte bara deras 

läsning utan även deras mentala utveckling (Nikolajeva, 2004:67ff). 

 

Berättelsen om Peter Pan är en fantasyberättelse med främmande världar, magiska 

varelser och händelser (Nikolajeva, 2004:76). Den har utgivits i olika medier som till 

exempel teater, film, illustrerade kapitelböcker och bilderböcker. Bilderböcker är ett 

vanligt inslag i ett litet barns första kontakt med läsning och brukar finnas i klasser för 

de yngre barnen. Nikolajeva (2000) ger följande definition av bilderboken: 

Bilderboken är en unik konstform som använder sig av en kombination av två 

kommunikationsnivåer, den verbala och den visuella. Bilderboken är alltså i sitt sätt att 

förmedla information radikalt annorlunda är en roman eller en berättelse. Bilderboken är ett 

syntetiskt medium, som teater eller film, där mottagaren måste sätta ihop den övergripande 

betydelsen av de olika kommunikation[sic]elementen. (Nikolajeva, 2000:11) 

 

Bildens uppgift är att beskriva medan textens uppgift är att berätta. Samspelet mellan 

det beskrivande och det berättande menar Nikolajeva (2000) kan skapa oändliga 

möjligheter för vilka upplevelser mottagaren får genom bild/text-samspelet i en 

bilderbok (Nikolajeva, 2000:12). Lärare kan välja olika metoder för att möta och 

bedöma barnlitteratur, både när det gäller litterära texter och bilder, för att de ska tjäna 

ett visst syfte i undervisningen. Aspekter lärare kan titta efter i en analys av 

barnlitteratur är motiv, miljö och karaktärer. I barnlitteratur är ofta motiv som sökande, 

resa, kamp mellan gott och ont och mysterium vanligt förekommande. Motivet är 

tydligt framträdande för att underlätta för den unga läsaren eftersom att de ska ha 

möjlighet att tillägna sig innehållet på egen hand (Nikolajeva, 2004:66,70). I en 

berättelse kan miljön förstärka berättelsens kärna och beskrivningar av karaktärerna. 

Detaljerna i miljön kan användas av läsaren för att ge föda åt fantasin (Nikolajeva, 

2014:78ff). Karaktärer i en berättelse ”presenteras för oss genom sitt beteende, sina 

uttalanden och tankar, sitt utseende, kommentarer från andra personer eller berättarens 

kommentarer” (Nikolajeva, 2004:106). Stensson (2011) skriver att karaktärer är navet i 

berättelsen och det är ofta de som fastnar på vårt minne när berättelsen är färdigläst. 

Läsaren försöker att förstå och tolka karaktärens handlingar och motiv genom sina egna 

erfarenheter. Detta innebär ett bra tillfälle för läraren att tillsammans med eleverna 

reflektera över de budskap och mönster som är synliga (Stensson, 2011:115f). I 

bilderböcker ges läsaren beskrivningar av karaktärer, inte enbart genom texten, utan 

även genom bilderna (Nikolajeva, 2004:109). 
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En av barnlitteraturens funktioner är att stimulera språkutveckling hos läsaren. 

Nikolajeva (2004) skriver att språket i skönlitterära texter är mångtydigt och kräver att 

läsaren gör en tolkning. Detta är en av skillnaderna i att använda skönlitteratur istället 

för sakprosa som är precis och otvetydig (Nikolajeva, 2004:236). Skolan är en plats där 

barn möter olika sorters texter och ska få övning i att läsa texter med olika syften (Lgr 

11:222). Att få övning i tidig ålder är viktigt för att utvecklas till en kompetent läsare 

och då barnen behöver tillägna sig lässtrategier för att kunna placera texten i relevanta 

sociala, kulturella sammanhang (Nikolajeva, 2004:250). 

 

2.3 Litterära texter som redskap i undervisningen 

Litterära texter kan ses som ett hjälpmedel för att närma sig ämnen som rör elevernas 

individuella utveckling och primära socialisation. För att försäkra sig om att litteraturen 

elever läser är motiverande (Brodow & Rininsland 2005:49) och av god kvalité, krävs 

det att lärare lägger eget engagemang och är väl insatt i vad texten handlar om och hur 

den kan användas (Brodow & Rininsland 2005:47,50,55 & Chambers, 2009:91). Lärare 

har ansvaret för att presentera sig själva som läsande föredömen genom att förmedla 

entusiasm (vilket är en förutsättning för primär socialisation) till läsning men de måste 

även vara medvetna om att deras val av metoder, undervisningsaktiviteter och attityder 

påverkar elever och sätter avtryck i elevernas liv (Gebhard, 2006:454f). Om läraren har 

negativ syn på läsning kan det föras vidare till nästa generation och här i ligger en 

problematik eftersom lärares egna erfarenheter och attityder ligger till stor del till grund 

för undervisningen. Gebhard (2006) gör en jämförelse mellan barns läsattityder och 

berättelsen Peter Pan. Hon menar att precis som barnen var förlorade i landet Ingenstans 

kan elever vara litterärt förlorade om inte lärare med hjälp av rätt metoder och positiv 

läsinställning förändrar elevers attityd (Gebhard, 2006:454). 

 

Att utveckla läslust och förmågan att förstå och tolka texter är en komplex process. 

Lärarens erfarenheter och entusiasm samt val av undervisningsmetod är faktorer som 

kan påverka elevernas utveckling av läslust och kan bidra till att de lär sig strategier för 

att tolka texter för olika syften (Lgr 11:222). Genom högläsning kan läraren göra 

texterna tillgängliga för eleverna. Fördelarna med högläsning är bland annat att 

läsningen tar lika lång tid för alla och elevernas läsförmåga är inte avgörande för 

avkodningen av texten (Chambers, 2009:92ff). Dessutom lyssnar alla elever till samma 
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berättelse och får en paus från det annars prestationskrävande arbetet i skolan (Brodow 

& Rininsland, 2005:105). En nackdel kan dock vara att högläsning ger en annan 

upplevelse än att läsa själv (Chambers, 2009:94) och att den egna läsförmågan inte 

tränas (Brodow & Rininsland, 2005:126). 

 

2.4 Tidigare forskning om berättelsen Peter Pan 

För att tydliggöra komplexiteten och budskapen som ligger till grund för berättelsen om 

Peter Pan redogörs i följande avsnitt för tiden då berättelsen författades – och för en 

bakgrund till karaktären Peter Pans uppkomst samt vilka budskap som berättelsen har 

ansetts förmedla. 

 

Peter Pan är J. M. Barries fiktiva karaktär. Spencer (2007) förklarar i artikeln ”Barrie’s 

PETER PAN”, att Barrie grundar berättelsen i Storbritanniens historia, närmare bestämt 

det andra frihetskriget. Peter Pan har tillskrivits egenskaper som mod och list för att 

symbolisera de egenskaper pojkar ansågs behöva för att hjälpa moderlandet att besegra 

sin fiende (Spencer, 2007:96). Spencer (2007) tar upp exempel ur berättelsen på hur 

pojkar skulle förhålla sig till sin fiende. Ett exempel är Peter Pans syn på orättvisa. Att 

Peter Pan glömmer orättvisan är ett budskap till Englands pojkar att förlåta och glömma 

sin fiendes orättvisa handlingar och fortsätta striden på det rätta sättet med mod, 

planering och barmhärtighet (Spencer, 2007:97). 

 

Peter Pan är en klassisk barnberättelse, inte en klassiker då den inte från början var 

skriven för en vuxen publik. Däremot skriver Wojtasik (2001) att berättelsen om Peter 

Pan är litterärt tidlös och texten ger läsaren chansen att operera på flera nivåer tack vare 

dess komplexa innehåll. Detta gör denna fantasyberättelse tilltalande även för vuxna 

(Wojtasik, 2001:205f). Wojtasik (2001) förklarar fortsättningsvis att berättelsen lockar 

vuxna eftersom den handlar om barndom, ett stadium alla går igenom och som oftast 

presenteras med oskyldighet, charm, glädje och som en period utan ansvar (Wojtasik, 

2001:208). Berättelsen om Peter Pan ger den vuxna läsaren en nostalgisk resa tillbaka 

till myten om barndomen som oskyldig och oförstörd men samtidigt tillhandahåller 

berättelsen ett socialt drama om engelsk medelklass. Genom berättelsen personifierar 

Peter Pan stadiet som barn går igenom innan de tar del av vuxenkulturen och blir en del 

av samhället (Wojtasik, 2001:206,208f). 

 



 

 11 

Howard (2015) skriver att det går att skönja likheter mellan Barries karaktär Peter Pan 

och Thomas Hardys karaktär Jude i novellen Jude the Obscure från 1895 (Howard, 

2015:54). Han skriver att Barrie var familjär med Hardys litterära verk och det kan vara 

orsaken till likheterna mellan berättelserna. Två likheter som lyfts fram i artikeln är 

karaktärernas avsky och ovilja att växa upp och att de upplever sin första orättvisa. Det 

som skiljer dem åt är att Barrie tillskrivit Peter Pan förmågan att glömma medan Jude 

påverkas genom hela livet av orättvisan (Howard, 2015:55). 

 

En annan intressant aspekt gällande bakgrunden till Peter Pan presenterar Hudson 

(2006) i artikeln ”Two is the Beginning of the End: Peter Pan and the Doctrine of 

Reminiscence” där Hudson visar hur Barrie i Peter Pan och Wendy gör narr av 

romantikens sätt att framställa barn i litteratur. Barn framställdes ofta som oskyldiga, 

goda, ofarligt och älskvärda varelser eftersom de ansågs komma från gud och deras 

själar var ihopkopplade med gömda minnen från tiden i himlen, minnen som blev 

svagare ju äldre barnet blev (Hudson, 2006:314ff). I Peter Pan och Wendy framställer 

Barrie inte barn som goda och oskyldiga utan istället som grymma, fientliga och onda. 

Även platsen landet Ingenstans är mystisk och våldsam där karaktärerna utför brutala 

handlingar, till exempel när Wendy bli nerskjuten, indianerna skalperar sina fiender och 

Peter Pan och Krok duellerar (Hudson, 2006:319f). 

 

En gemensam faktor som Padley (2012) betonar i sin essä, publicerad i The Lion and 

the Unicorn (2012), är att alla karaktärer, förutom hunden Nana, visar på barnlikt 

beteende någon gång i berättelsen (Padley, 2012:278). Berättelsen behandlar teman som 

barndom, moderskärlek, faderskap och tillgivenhet personer emellan (Padley, 

2012:278). Mångfalden av teman gör berättelsen komplex och i och med att berättelsen 

utgivits i flera versioner är det intressant att se vilka normer och värden som går att 

skönja i berättelsen. 

 

3 Metod och material 
I detta avsnitt presenteras vald analysmetod följt av en redogörelse för studiens material 

och de urval och avgränsningar som gjordes vid materialinsamlingen. Avslutningsvis 

redovisas metod- och materialkritik. 
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3.1 Analysmetod 

Bild- och innehållsanalysen är kvalitativ och föremålet för analysen i båda böckerna är 

huvudkaraktären Peter Pan. För att tolka analysmaterialet har ett hermeneutiskt 

arbetssätt applicerats. Inom hermeneutiken spelar förståelse stor roll, att ”komma fram 

till en djupare liggande, inte alltid omedelbart tillgänglig, betydelse” (Nilsen, 1998:20). 

Ödman (2007) liknar tolkningsprocessen vid att lägga pussel. Läsaren har osorterad 

information och intryck som ska tolkas. Det är i början en planlös och relativt 

ostrukturerad process där olika paralleller och teorier (pusselbitar) prövas mot varandra 

för att foga samman fragmenten. Ju fler bitar som passar, desto större förståelse för 

helheten och bilden klarnar. Under tiden tolkas de delar av helheten som läsaren har. 

Texten kan förstås både från delar till helhet och från helhet till delar. Att läsaren förstår 

texten (eller de medium som ska tolkas) utan att projicera sin verklighet är väsentligt för 

förståelsen (Ödman, 2007:23-30). Läsaren måste se hela textens sammanhang, och det 

är avgörande för förståelsen (Ödman, 2007:98-99). 

 

Följande textanalytiska studie är en närläsning av Peter Pan och Wendy (2013) och 

Peter Pan (2014). Närläsning innebär att ”läsa noga, sakta, läsa om, för att tömma 

texten på betydelse” (Nilsen m.fl:1998:23). Texten är en helhet som inte får förändras. 

Förändras mediet förändras även budskapet. Målet är att utveckla en förståelse för hela 

formen på alla textens nivåer som till exempel hur bilder har använts, hur texten är 

sammansatt och de symboler som finns (Nilsen m.fl:1998:23). 

 

Innan närläsningen påbörjades konstruerades en analysmall (se Bilaga A) som användes 

till båda böckerna. Mallen innehåller två kategorier: innehåll och illustrationer. Båda 

kategorierna applicerades på texterna och sedan letades mönster fram och avgränsningar 

gjordes. Bland annat avgränsades analysen till karaktären Peter Pan (se avsnitt 3.2.1). 

Utifrån de mönster som framträdde blev tre nya kategorier synliga: fysiska attribut, 

egenskaper och handlingar. Rubrikerna kunde användas både på analysmaterialets text 

och illustrationerna. Till analysen av illustrationerna användes avgränsningar för vilka 

illustrationer som skulle användas (se avsnitt 3.2.1). 

 

 Metodkritik och forskningsetiska överväganden 3.1.1

Närläsning och tolkning går hand i hand och bidrar till att förstå textens och 

illustrationernas djupare budskap. En nackdel med ett hermeneutiskt arbetssätt är att 
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personlig tolkning till stor del ligger till grund för resultaten (Ödman, 2007:109). För att 

undvika att personliga åsikter och övertygelser påverkat vid insamling och 

sammanställande av data har ett objektivt förhållningssätt, så långt det är möjligt 

(Denscombe, 2014:384) eftersträvats. Eftersom att analysen har utförts av fler än en 

person har påminnelse kring objektiviteten aktualiserats. 

 

Vid användandet av en kvalitativ analysmetod ställs forskaren inför dilemmat att alla 

resultat ska inskrivas i en relativt kort text och forskaren måste sålla bland resultaten 

och bestämma vilka som anses relevanta att lyfta fram (Denscombe, 2014:386). 

Analysen är genomförd med stöd av en mall som följer en förbestämd struktur. Den kan 

ligga till grund för om analysen görs igen men om denna analys genomförs av en annan 

person hade kanske andra resultat valts ut. Problematiken bör tas i beaktan vid läsning 

av analysen. 

 

Analysen är genomförd i enlighet med vetenskapsrådets riktlinjer för god forskning i 

vilka bland annat framhålls med ett tydligt syfte och svar på frågeställningen, noggrant 

beskriven forskningsmetod och en tydlig och strukturerad redovisande rapport 

(Vetenskapsrådet, 2011:40). Analysmallen, den tydliga redogörelsen av 

forskningsprocessen och detaljerad granskning av valda texter och bilder ökar studiens 

tillförlitlighet (Denscombe, 2014:380f). 

 

3.2 Material 

Till undersökningen används två berättelser om Peter Pan, en illustrerad version indelad 

i kapitel och en bilderbok. Bilderboken Peter Pan (2014) bygger på filmatiseringen 

(från 1953) av Walt Disney och är adapterad av Monique Peterson. Peter Pan och 

Wendy (2013) är en illustrerad bok i kapitelform skriven av orginalförfattaren J. M 

Barrie (1911) och översatt till svenska av Christina Westman. Det som skiljer böckerna 

åt, förutom författare, är omfattningen av text och illustrationer samt sidantalet. PPW 

innehåller 216 sidor och PP har en omfattning på 24 sidor. 

 

 Urval och avgränsningar 3.2.1

Det första urval som gjordes var val av bok. Aspekten som avgjorde vilken översättning 

av PPW och PP som användes var tillgängligheten av böckerna. Om analysen visar på 

att berättelsen är lämplig som hjälpmedel i undervisningen ska böckerna från analysen 
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kunna beställas och användas. Både PPW och PP har getts ut i ett flertal utgåvor. Valet 

blev de utgåvor tryckta 2013 eller senare. 

 

En avgränsning som gjordes var att enbart fokusera på karaktären Peter Pan eftersom att 

läsaren redan i titeln kan få indikationer om vem huvudpersonen kommer att vara 

(Nikolajeva, 2004:94). Avgränsning att enbart analysera karaktären Peter Pan avgjorde 

även vilka illustrationer som används.  Illustrationer valdes ut där Peter Pan spelar en 

viktig roll i situationen eller är illustrerad med tydliga fysiska attribut. Disney 

Enterprises, Inc. har inte gett sitt tillstånd att använda bilderna från PP, eftersom de i 

denna studie publiceras tillsammans med bilder från andra versioner av samma 

berättelse. Illustrationerna från PP kommer därfö istället att beskrivas i textform i 

analysen. Även aspekter som texternas språkbruk, landet Ingenstans och historiska 

händelser valdes bort på grund av tidsbrist. 

 

 Materialkritik 3.2.2

En aspekt att lyfta fram är om det skulle bli ett annat resultat om en annan årgång av 

böckerna valts. Valet av årgång spelar roll när det gäller tillgänglighet av PPW men inte 

PP. På grund av att det är olika illustratörer till bilderböckerna kan utseendet av Peter 

Pan variera och då även hans fysiska attribut, egenskaper och handlingar. I analysen har 

inte alla bilder där Peter Pan är illustrerad använts, utan enbart de som uppfyllde kraven 

för urvalet. Det finns en medvetenhet om att resultatet hade kunnat se annorlunda ut om 

andra bilder använts. Begränsningen av antalet kan påverka tillförlitligheten om 

analysen genomförs igen. Att endast förtydliga analysen av PPW med illustrationer i 

texten kan begränsa läsarens förståelse av illustrationerna i PP, då dessa endast återges i 

textform. 

 

Analysens begränsning till vald karaktär och böcker gjordes på grund av studiens 

relativt ringa omfattning. Om fokus legat på några av de andra karaktärerna eller om 

analysen omfattat fler versioner av berättelsen hade resultat och slutsats kunnat se 

annorlunda ut. 

 

4 Analys 
I detta avsnitt redovisas analysen utifrån de tre kategorierna i analysmallen. 

Forskningsfrågan (i vilken mån gestaltas normer och värden i texten och i 
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illustrationerna genom karaktären Peter Pan i den illustrerade kapitelboken och 

bilderboken) har legat till grund för analysen. Sammanställning av analysen görs bok 

för bok och jämförs sedan i ett avslutande avsnitt. 

 

4.1 Peter Pan och Wendy (PPW) 

Peter Pan och Wendy (2013) är en skönlitterär barnbok indelad i kapitel och med 

tecknade illustrationer. Peter Pan är pojken som aldrig vill bli vuxen och som tar barnen 

Wendy, John och Michael Darling på ett äventyr de sent ska glömma. En natt flyger 

Peter Pan och barnen ut genom barnkammarfönstret mot landet Ingenstans där 

spännande äventyr väntar. Boken behandlar ämnen som spänning, kamratskap, kärlek, 

strid och hemlängtan. 

 

 Fysiska attribut 4.1.1

Peter Pan är en magisk fantasy-influerad figur vilket går att skönja i beskrivningen av 

hans utseende. 

 Han var en söt pojke, täckt av tunna löv och saven som sipprar ut från trädstammen. Men 

det mest betagande med honom var att han hade alla mjölktänder kvar. (s.19) 

[H]an var så lätt att om man flög efter honom och blåste så flög han fortare. (s.57) 

Båda beskrivningarna ger läsaren en bild av ett barn, men hans ålder och storlek 

beskrivs diffust. Ett barn som är ”så lätt” återfinns troligtvis inte i verkligheten, men ett 

barn med ”alla mjölktänder kvar” ger oss en ledtråd om ett ganska ungt barn då många 

börjar tappa sina mjölktänder redan i fem-sexårsålder. Hans kläder i form av den 

lövdräkt som ovan beskrivs följer honom genom berättelsen och är en tydlig koppling 

till allt det magiska och fantasy-influerade som figurerar kring Peter Pan. Fler ledtrådar 

om hans ålder ges av Wendy då hon säger: ”Nej då, han är inte fullvuxen […] han är 

lika stor som jag” (s.16). Peters eget svar på frågan om hur gammal han är, ger inte 

heller några ledtrådar. ”Jag vet inte, svarade han, men jag är inte så gammal […] 

Wendy, jag rymde samma dag jag föddes” (s.42). Läsaren får en indikation om att Peter 

Pan växer, eller har vuxit, eftersom att han vid stunden för samtalet verkar vara i 

Wendys ålder och således ha vuxit från spädbarn till ett barn som i alla fall kan tala, gå 

och stå på egen hand. Peter Pan har dock behållit en del av de kännetecken som ett 

spädbarn har. ”Ingen kunde se så lustig ut som Peter, och det allra raraste gurglande var 

hans skratt. Han hade behållit sitt första skratt”(s.43). I citatet syns några av de attribut 

som kan associeras med ett litet barn. Ett förtydligande av vad som gör honom söt ges 
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inte. Det berättas att hans mjölktänder är betagande vilket kan vara en ledtråd för 

läsaren vad definieras som sött. Mjölktänder, det första skrattet och ett barns 

kroppsstorlek är drag som följer Peter Pan genom berättelsen. 

 

 Egenskaper 4.1.2

Peter Pans personlighet är varierande och beskrivs med både negativa och positiva 

egenskaper. De negativa egenskaperna är dock flera och mer framträdande än de 

positiva som endast lyser igenom ibland. I det första mötet mellan Wendy och Peter 

Pan, beskrivs att han gör ett gott första intryck (”Peter kunde också vara mycket hövlig. 

Det hade han lärt sig från älvorna, och nu reste han sig och bugade elegant för henne” 

s.38) men bara två sidor senare visar han prov på en mindre positiv egenskap, nämligen 

högfärd: ”[d]et är inte roligt att behöva erkänna att Peters högfärd var en av hans mest 

fascinerade egenskaper. För att säga det rent ut, kaxigare pojke har aldrig funnits” 

(s.40). Hövlighet och högfärd är egenskaper som konsekvent följer Peter Pan genom 

berättelsen. Egenskaperna listig och osäker är exempel på två egenskaper som är 

situationsbundna och som läsaren bara får se i specifika sammanhang. 

 

Flera av Peter Pans egenskaper tar sig uttryck i hans interaktion med andra och han 

visar både på mod på gräns till dumdristighet, självgodhet och charm. Han är en pojke 

som på många sätt glömmer eller förbiser att andra kan ha känslor och tankar och Peter 

Pan ser oftast bara till sig själv, vilket är ett tecken på hans bristande empati. Så länge 

han vinner på sitt handlande så ser han inget fel med det, och detta visar på Peter Pans 

egoism. 

”Fort, Tingeling”, viskade han. ”Stäng fönstret. Lägg på hasparna. Bra! Nu ska du och jag 

smita ut genom dörren. När Wendy kommer tillbaka tror hon att hennes mamma har stängt 

henne ute. Och då blir hon tvungen att komma tillbaka till mig”. […] I stället för att inse att 

han uppförde sig illa dansade han glädjestrålande runt på golvet. (s.197) 

Att Peter Pan är egoistisk syns även i exemplet då han och barnen är på väg till landet 

Ingenstans. ”[I] samma ögonblick som de slumrade till skulle de falla huvudstupa. Det 

hemska var att Peter tyckte det var roligt. ’Där försvinner han igen!’ utbrast han glatt 

när Michael föll som en sten” (s.57). I situationer som denna har Peter Pan svårt att se 

allvaret och ser det som en lek där han får agera hjälte. Han har svårt att skilja på fantasi 

och verklighet, något som de andra barnen i berättelsen får känna av när de ska äta 

middag. 
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Men man visste aldrig om det skulle bli ett mål på riktigt eller på låtsas, det berodde helt på 

Peters nycker […] Låtsaslek var så verkligt för honom att man kunde se honom bli allt 

rundare under en sådan måltid. Det var förstås prövande, men man måste göra som han. 

(s.104) 

I berättelsen beskrivs Peter Pan med egenskaper som stämmer överens med ett litet 

barns. Peter Pan saknar minne och kan därför ibland inte komma ihåg hemska saker 

som har hänt. Ett exempel på hans bristande förmåga att minnas är beskrivet i striden 

med Kapten Krok: ”Wendy grät, för det var första gången hon med egna ögon såg något 

sorgligt. Peter hade sett det ofta, men det hade han glömt” (s.115). Att Peter Pan inte 

minns gör att han glömmer bort att människor kan handla orätt och inte alltid är helt 

rättvisa i sitt handlande mot andra. 

 

En annan egenskap hos Peter Pan är hans motstånd mot vuxna och särskilt mödrar 

vilket förtydligas i följande citat. 

För det första avskydde han allt vad mödrar hette, utom Wendy, och för det andra var han 

den enda pojken på hela ön som varken kunde stava eller skriva, inte det minsta ord. Han 

stod över allt sådant (s.106) 

Och han var så rasande på alla vuxna som förstörde allting som vanligt, att han drog andan 

fem gånger i sekunden så fort han kom in i ett träd. Det gjorde han eftersom det i landet 

Ingenstans sägs att varje gång man andas dör en vuxen. Peter slog ihjäl dem så fort han 

kunde. (s.145) 

I citatet beskrivs Peter Pans avsky mot vuxna och visar på hans mordiska sida. Han har 

inga problem med att döda så många vuxna som möjligt. Peter Pan och de andra 

barnens fiender utgörs i berättelsen genomgående av vuxna, antingen pirater eller 

indianer. 

 

I berättelsen visar Peter Pan att han gärna tar ledarrollen. Han leder barnen Darling till 

landet Ingenstans, han leder de borttappade pojkarna på ön, blir utnämnd till ledare över 

indianerna efter att ha räddat hövdingens dotter och han tar befälet över piratskeppet när 

piraterna är besegrade. Peter Pan visar även på negativa ledaregenskaper när han 

bestämmer att alla ska äta låtsasmat, ibland dagar i sträck, för att det inte spelar någon 

roll för honom om maten är på riktigt eller inte. När han leder barnen Darling till landet 

Ingenstans hjälper han dem visserligen på vägen, men han leder dem även bort från 

deras hem bara för att han vill höra berättelser. Genom många av Peter Pans handlingar 

visar han att han tar, ofta utan att bli tilldelad, ledarrollen. Att ta ledarrollen och leda 
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andra är positivt när ledarskapet präglas av demokratiska beslut och med hänsyn till 

gruppen, något som inte är synligt genom Peter Pans sätt att leda. 

 

 Handlingar 4.1.3

Peter Pans sammansatta personlighet med både positiva och negativa egenskaper syns i 

hans handlande och agerande i de olika situationer som han utsätts (och utsätter sig 

själv) för. Ofta agerar han antingen beskyddande eller uppläxande när han leder sina 

vänner. 

 

I ett avsnitt omnämns Peter Pan som barnens pappa. Wendy försöker då återskapa 

hemmet och familjen från London och hon agerar mamma och utnämner Peter Pan till 

pappa. Ett av hans försök att agera förälder yttrar sig på följande vis då han uppfostrar 

barnen i att göra ett gott intryck och ger dem verktyg för att kunna ta hand om sig själva 

i skogen. 

”Alla måste försöka se så snygga ut som möjligt, första intrycket är väldigt viktigt”, sa Peter 

(s.97) 

Han hade lärt barnen en del om skogens lagar, som han själv lärt av Tigerlilja och Tingeling. 

Han visste att de inte skulle glömma det i nödens stund. Slighty skulle till exempel märka 

träden om han fick möjlighet till det. Curly skulle sprida frön och Wendy skulle lägga sin 

näsduk på något viktigt ställe. Men man måste vänta tills det blev ljust för att kunna tyda 

tecknen – och det hade han inte tid med. (s.168) 

Peter Pan försöker leda och lära de andra barnen genom att direkt och uttalat 

reproducera kunskaper som han fått till sig av andra (till exempel av älvorna och 

Tigerlilja)  och gjort till sedimenterade minnen. En del i att uppfostra är att ge sina barn 

kunskaper som behövs för att klara sig i livets alla situationer och genom att observerar 

den signifikanta andre påbörjas den primära socialisationen. Föräldraskapet och rollen 

som pappa skapar dock en inre konflikt hos Peter Pan. Han vill delta i leken och kunna 

bestämma över de andra som en pappa, men hans motstånd mot vuxna och 

vuxenvärlden gör det svårt för honom att leva sig in i rollen. 

 

Peter Pan ses av sina vänner som en förebild. ”’Men vad kan vi göra, vad kan vi göra’? 

Det var en fin komplimang till Peter att deras tankar gick till honom i denna ödesdigra 

stund. ’Vad skulle Peter ha gjort’ utbrast de med en mun” (s.85). Vännerna ställer sig 

frågan hur Peter skulle ha handlat i samma situation. ”Det var tur för pojkarna att det 

fanns en bland dem som kunde vädra fara till och med i sömnen. Peter hoppade upp, 
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klarvaken som en hund, och med ett enda varningsrop väckte han de andra” (s.113) 

Peter Pans roll som vakt vid fara innebär en trygghet för pojkarna och därför är det inte 

konstigt att de vänder sig till honom i svåra situationer. Eftersom Peter Pan och 

pojkarna har ett känslomässigt band och de känner tillit till honom bidrar det till att de 

blir mottagliga för socialisationsprocessen, att adaptera Peter Pans reproducerade 

kunskaper. 

 

 Illustrationer 4.1.4

I boken återfinns tre sorters illustrationer: små (som ofta återfinns i hörnen eller längst 

ner på sidan), på en hel sida och de som sträcker sig över ett helt uppslag. 

Illustrationerna är detaljerat tecknade med dova färger. 

 

  

Illustration s.51 Illustration s.107 

 

I samtliga illustrationer av Peter Pan illustreras han med sin lövklädda dress och gröna 

mössa (s.51, 107) Han är smidig och nätt med en stark kropp. Genom bilderna kan 

läsaren få en aning om att Peter Pan inte innehar en fullvuxen mans kropp men hans 

närmare ålder kan inte bestämmas. I vissa illustrationer är Peter Pan jämnstor med till 

exempel Wendy medan hon i andra fall illustreras som större i storlek, vilket bland 

annat syns tydligt i illustrationen på sidan 95. Detta gör att läsaren inte kan vara säker 

på Peter Pans exakta ålder. 
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Illustration s.91 Illustration s.95 

 

Genom ovanstående illustrationer kan två av Peter Pans egenskaper skönjas: 

beskyddande och omtänksam. På sidan 91 står Peter Pan nära Wendy och är lätt hukad 

med en pil i handen och blicken vänd mot hotet. Hans kroppshållning är beskyddande i 

och med att han lutar sig över Wendy och rent fysiskt skyddar henne med sin kropp. 

Illustrationen på sidan 95 visar när Peter Pan hjälper till att bygga Wendys hus. Genom 

båda illustrationerna ser vi att Wendy har en betydande roll för Peter Pan. I första 

exemplet tittar han upp och anklagar den som skjutit och skadat Wendy och i nästa 

visar Peter Pan omtanke mot Wendy genom att bygga hennes hus. I flera av 

illustrationerna där Peter Pan illustreras finns även Wendy med (se illustrationer från s. 

41 och 46 nedan), vilket visar på att förhållandet mellan Peter Pan och Wendy är av vikt 

för berättelsen. 

 

  

Illustration s.41 Illustration s.46 

 

Illustrationerna visar på specifika handlingar som även beskrivs i texten. På sidan 41 

kan läsaren anta att Peter Pan är glad och upprymd genom hans leende mun, medan 

Wendy syr fast hans skugga. Läser vi däremot i texten som relaterar till illustrationen 
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kan en egenskap hos Peter Pan som anses negativ skönjas nämligen självgodhet; 

”Tyvärr hade han redan glömt att det var Wendys förtjänst. Han trodde att han själv 

hade satt fast skuggan. ’Vad jag är klyftig!’ jublade han. ’Åh, vilken skicklighet!’” 

(s.40). Detta är ett exempel på hur bild och text kan ge läsaren olika information om en 

händelse. Resultaten visar att informationen antingen kan vara motsägelsefull, stämma 

överens eller som i detta fall: komplettera varandra och ge läsaren en helhet. 

 

  

Illustration s.98 Illustration s.122 

 

Peter Pans beskyddande roll syns i illustrationen på sidan 98 då han sitter och vaktar 

utanför Wendys hus med svärdet redo. Här illustreras även ett exempel på 

oproportionerliga storleksförhållanden. Peter Pan ser i förhållande till huset stor ut men 

i texten får läsaren reda på att Wendy sover inne i huset (s.99). 

 

Illustrationen på sidan 122 visar Peter Pan redo för strid med Kapten Krok. Peter Pan är 

mindre till storlek än Kapten Krok och han ser inte ut att vara rädd. Han har en stark, 

smidig kropp och visar tydligt med kroppsspråket att han inte tänker backa, utan ta 

striden. Även i denna situation ger texten information som är viktigt för tolkningen. 

 Kvickt som tanken ryckte han en kniv från Kroks bälte och skulle just sticka till med den, 

när han såg att han stod högre upp på klippan än sin fiende. Det hade inte blivit någon rättvis 

kamp. Han räckte piraten en hand för att hjälpa honom upp. (s.121, 123) 

Genom texten får läsaren komma i kontakt med en av Peter Pans positiva egenskaper 

nämligen rättvisa. Om endast illustrationerna används går budskapet i flera fall förlorat. 

Att enbart titta på illustrationerna ger läsaren kännedom om Peter Pans fysiska utseende. 

Illustrationerna visar på en specifik situation och utelämnar ögonblicket precis innan 
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och efter i och med att de är stillbilder. För att få en helhetsbild av Peter Pans 

egenskaper och förstå varför vissa handlingar sker behöver läsaren ta stöd i texten. 

 

4.2 Peter Pan (PP) 

Peter Pan är en bilderbok med färgglada bilder från Disneyfilmen. I 

bilderboksversionen är Peter Pan pojken som besöker familjen Darling för att ta tillbaka 

sin skugga och för att höra en saga berättas av Lena (i PPW benämns hon som Wendy). 

Peter Pan tycker att de Förlorade Pojkarna även ska få höra Lenas spännande sagor och 

därför bjuder Peter Pan med Lena och syskonen till landet Ingenstans. Lena, John och 

Mikael bestämmer sig för att följa med Peter Pan. En oförglömlig resa tar sin start när 

barnen med hjälp av lyckliga tankar, hopp och tro och ett stänk av Tingelings magiska 

stjärnstoft flyger ut genom fönstret mot landet Ingenstans. I boken finns inga 

sidnummer utsatta, men för analysen startar numreringen med berättelsens första sida. I 

avsnittet där illustrationerna analyseras beskrivs dessa i textform. 

 

 Fysiska attribut 4.2.1

Peter Pans utseende och fysiska attribut beskrivs inte med ord i bilderboken. Hans ålder 

omnämns endast på ett ställe, och då ganska subtilt. ”Bäst som Kapten Krok stod där 

och var arg på sin unga fiende […] ” (s.7). Adjektivet unga ger en vink om att Peter Pan 

i alla fall är ung, men närmare ålder nämns inte. Ett av Peter Pans mänskliga drag är att 

läsaren mellan raderna kan ana att Peter Pan har ett hjärta som kan vinnas, om än 

bildligt talat, när det i texten skrivs att Lena vunnit detta. Läsaren får också veta att 

Peter Pan har en skugga, vilket i sig kanske inte är så anmärkningsvärt, men Peter Pans 

skugga är mer konkret än andras skuggor. Den finns kvar, syns och går att ta i, trots att 

Peter inte befinner sig på samma ställe. Familjen Darlings hund Nanna är den som först 

lägger märket till skuggan. ”Nanna hade fått syn på Peter Pan kvällen innan och lyckats 

nafsa tag i hans skugga, så att den lossnade när han försökte komma undan” (s.4). Detta 

är ett övernaturligt drag som kopplar berättelsen till fantasi och magi. 

 

 Egenskaper 4.2.2

I bilderboken är Peter Pans list en av hans framträdande egenskaper. ”När Peter Pan 

hörde att Lena måste flytta ut från barnkammaren tänkte han ut en plan” (s.4). Han är 

listig nog att tänka ut en plan som gynnar honom själv. Peter Pan använder sin list vid 

andra tillfällen. ”Peter härmade Kroks röst och försökte lura fartygskocken att släppa 
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Tigerlilja” (s.14). Här försöker han lura en av piraterna för att rädda Tigerlilja, 

indianprinsessan. Detta är två exempel i berättelsen som tar upp Peter Pans list. 

 

Peter Pan framställs även genom texten som en ledare. I berättelsen leder han barnen 

Darling till sitt hem och i landet Ingenstans är han är ledare över De Förlorade Pojkarna 

som ser upp till honom. I texten ger han Pojkarna order om vad som ska göras och de 

lyder utan att ifrågasätta. Pojkarna vill göra Peter Pan till lags och de är måna om att 

göra som Peter Pan sagt. Detta syns till exempel då Peter Pan beordrar Pojkarna att 

fånga indianer och Pojkarna marscherar iväg utan att tveka över uppgiften (s.11f). 

Genom detta exempel synliggörs den emotionella relation som finns mellan Peter Pan 

och Pojkarna. Peter Pan har möjlighet att påverka Pojkarnas socialisationsprocess 

genom att de observerar hans handlande men adapterar Peter Pans kunskaper och ord. 

Pojkarna litar på sin ledares ord och marscherar iväg utan att tänka över uppdragets 

moraliska karaktär. Peter Pan tar dessutom på sig ansvaret att tillrättavisa Pojkarna när 

de gjort fel, som då Pojkarna skjutit ner Lena (s.11). I bilderboken framställs 

egenskaperna list och förmågan att leda som både positiva och negativa genom både 

text och illustrationer. Barnen i berättelsen är positivt inställda till Peter Pan och hyllar 

hans list och hans ledarskap, men de vuxna (piraterna och Kapten Krok) tycker illa om 

Peter Pans list och ledarskap eftersom att de är de som blir lurade och överlistade. 

 

 Handlingar 4.2.3

Genom Peter Pans handlingar syns hans personlighet och till viss del hans egenskaper. 

Han handlar ofta modigt och beskyddande gentemot de andra barnen, medan han är 

hämndlysten och elak mot Kapten Krok och piraterna. Ett exempel är då Peter Pan 

kastar Kroks hand till Krokodilen (s.6) vilket visar på Peter Pans elaka sida. 

 

Peter Pans handlingar visar även på andra sidor av honom, till exempel hans 

ledaregenskaper. 

Men just då kom Peter Pan, och han lyckades fånga Lena innan hon slog sig. Så arg han blev 

när han förstod att pojkarna hade försökt skjuta ner henne! (s.11) 

 Peter vann duellen och räddade Tigerlilja i sista sekunden. Tillsammans med Lena förde han 

henne tillbaka till läget, där Indianhövdingen genast släppte fångarna fria. Och vilken 

underbar fest det blev sedan! Alla Pojkarna lärde sig indiandanser och vilda indiansånger, 

och Peter Pan utnämndes till hövding! (s.14) 
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Citaten visar på två typer av ledarskap, ett auktoritärt självutnämnt ledarskap och ett 

tilldelat ledarskap. I det första citatet läxar Peter Pan upp de andra barnen efter 

händelsen med Lena, vilket kan ses som ett auktoritärt ledarskap eftersom att han blir 

arg och skäller i stället för att fråga Pojkarna vad som har hänt. Peter Pan tar på sig 

rollen att uppfostra. Fortsättningsvis beskrivs en situation då Peter Pan utnämns till 

hövding över indianerna. Hans handling (att rädda Tigerlilja) belönas med ett tilldelat 

ledarskap. 

 

Barnen Darling får efter en tid i landet Ingenstans hemlängtan vilket Peter Pan har svårt 

att förstå. När de bestämmer sig för att flyga hem agerar Peter Pan mycket bestämt och 

tydligt. ”Peter Pan vägrade att lämna ön. Han blev sur och såg bort när Lena och 

pojkarna sa adjö och klättrade upp i tunneln” (s.17). Genom texten beskrivs både hans 

kroppsspråk och hans humör. I citatet beskrivs en situationen där Peter Pan saknar 

kontroll över de andra och han agerar på ett barnsligt och okänsligt vis. Trots denna 

situation inte är farlig så drar han sig undan. Det gör han däremot inte i en faktiskt farlig 

situation, där han ska slåss mot Kapten Krok, ”Han svepte ner från riggen, klar att 

utkämpa en ny dust med Kapten Krok” (s.21). Här är Peter Pan redo och möter 

situationen. Han har dock svårt att hantera en känslofylld situation där det krävs av 

honom att han förstår känslor och har empati med någon annan. 

 

 Illustrationer 4.2.4

I bilderboken finns det illustrationer som täcker hela eller halva sidan. De är färgglada 

och adapterade från filmen vilket kan tilltala en yngre publik. 

 

Peter Pan illustreras med gröna kläder och läsaren kan skönja att tröjan är gjord av löv. 

Han har en grön mössa med en röd fjäder och en nätt men stark kroppsbyggnad (s.4f). I 

samtliga illustrationer avbildas Peter Pan med dessa attribut. Till kroppsstorleken är 

Peter Pan lik Lena (s.4f) och kan därmed tolkas vara som ett barn. Lena bor fortfarande 

kvar i barnkammaren men anses mogen att flytta ut och är på väg mot en vuxnare ålder. 

”’Det är dags för dig att bli stor, Lena’, sa han [Mr. Darling]. ’Det här får bli sista natten 

i barnkammaren för din del, min flicka!’” (s.2). Det går inte att fastställa om Peter Pan 

är lika gammal som Lena, men storleksmässigt stämmer de överens och därför dras 

slutsatsen att de är ungefär lika gamla. 
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I berättelsen tillskrivs Peter Pan rollen som ledare och detta är även synligt genom 

illustrationerna. Ett exempel är en illustration där Peter Pan flyger före barnen Darling 

för att föra dem till landet Ingenstans (s.5). Den visar att Peter Pan tar ledarrollen genom 

att lära barnen hur och vart de ska flyga. I en del illustrationer betonas Peter Pans 

beskyddande roll. Ett exempel är då Peter Pan orädd står framför barnen Darling uppe 

på ett moln. Hans blick är ilsket ritad ner mot den som avfyrat skottet medan barnen ser 

rädda ut (s.8). 

 

Peter Pan visar även sin auktoritet som ledare när han tillrättavisar de Förlorade 

Pojkarna efter att de försökt skjuta ner Lena. ”’Hurra, vi fick Lena-fågeln!’ skrek de 

Förlorade Pojkarna. Men just då kom Peter Pan, och han lyckades fånga Lena innan hon 

slog sig. Så arg han blev när han förstod att pojkarna hade försökt skjuta ner henne!” 

(s.11). Peter Pan står i mitten av bilden och har en bestämd kroppshållning med ett argt 

ansiktsuttryck. De Förlorade Pojkarna har gömt sig i buskarna och ser rädda ut, barnen 

Darling står bakom Peter Pan. En intressant detalj är dolken som är synligt illustrerad i 

de illustrationer där Peter Pan är arg, bestämd eller i strid (s.8, 11, 14, 17) medan den 

inte är synlig där han är glad och upprymd utan i vissa fall ersatts av en panflöjt (s.4f). 

 

Att Peter Pan är orädd syns också i situationen då Peter Pan är i strid med Kapten Krok. 

Striden utkämpas på en utskjutande klippa över vattnet där Tigerlilja håller på att 

drunkna. Peter Pan fäktas med Kapten Krok, flygandes över vattnet. I illustrationen är 

Peter Pan inte bara orädd utan ansiktsuttrycket visar också upprymdhet, exaltering och 

ett leende. Illustrationen visar Peter Pan som en modig karaktär. 

 

Ett exempel som illustrerar Peter Pans känslor med hjälp av kroppsspråk och 

ansiktsuttryck är då barnen klättrar upp och lämnar det underjordiska huset. Peter Pan 

visar tydligt vad han tycker genom att vända sig bort och stå med armarna i kors, med 

ett ilsket och surt ansiktsuttryck. ”Peter Pan vägrade att lämna ön. Han blev sur och såg 

bort när Lena och pojkarna sa adjö och klättrade upp i tunneln” (s.17). Detta är ett 

exempel i berättelsen där illustration och text säger samma sak vilket kan anses 

förstärka innehållet. 

 

I texten beskrivs inte Peter Pans fysiska attribut, och endast vid två tillfällen (s.11 och 

s.17) ges läsaren en faktisk beskrivning av hur han är. Illustrationerna i bilderboken är 
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ett hjälpmedel för läsaren som kompletterar texten. För att läsaren ska kunna tillägna sig 

berättelsens hela budskap krävs att illustrationer och text tolkas tillsammans. Dock 

spelar illustrationerna en större roll än texten i beskrivningen av känslor och 

egenskaper. 

 

4.3 Jämförelse mellan PPW och PP 

I detta avsnitt görs en jämförelse för att se vilka likheter och skillnader som finns mellan 

texterna. 

 

 Fysiska attribut 4.3.1

Antalet sidor skiljer sig åt i de båda böckerna vilket påverkar hur mycket utrymme det 

finns för den skrivna texten. Peter Pans utseende, kläder, kroppsstorlek, ansikte eller 

andra personliga drag utelämnas helt ur texten i PP medan beskrivningen av Peter Pan i 

PPW är mer omfattande och detaljerad. En likhet mellan texterna är Peter Pans unga 

ålder och i PP är det Kapten Kroks tankar om sin ”unga fiende” (PP:7) som på något 

sätt får sammanfatta allt det som står skrivet i den längre texten. I PPW däremot ges en 

utförligare beskrivning, till exempel att Peter Pan har sina mjölktänder kvar, behållit sitt 

första skratt och hans egen beskrivning av sig själv som ”inte så gammal” (PPW:42). I 

bilderboken har alltså detaljer utelämnats som läsaren endast får ta del av om hen läser 

den längre texten. 

 

 Egenskaper 4.3.2

När det gäller egenskaper får läsaren i PP dra slutsatser genom Peter Pans handlingar. I 

PPW är texten mer omfångsrik och berättarrösten redogör tillsammans med de olika 

karaktärerna, även Peter Pan själv, för hans egenskaper. En tydlig skillnad mellan 

böckerna är att bilderboksläsaren inte får ta del av de mer negativa egenskaper som 

Peter Pan besitter i PPW. I PP beskrivs Peter Pan genom illustrationer och text som 

modig och med ledaregenskaper. I PPW får läsaren en mer komplex bild av Peter Pan 

genom texten. Han beskrivs med positiva egenskaper som hövlig, listig, modig, charmig 

och som en god ledare, men även med negativa egenskaper som högfärd, självgodhet, 

egoism, dumdristighet, brist på empati och med ett hat mot vuxna. Att egenskaperna 

beskrivs mer ingående ger läsaren mer information att tolka och granska. 
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 Handlingar 4.3.3

Gällande Peter Pans handlingar är böckerna mer överensstämmande. Texten i PP består 

till stor del av ageranden eller korta beskrivningar av ageranden och även den längre 

texten är rik på dessa. Den mest framträdande likheten är hans agerande som ledare. Hur 

han agerar skiljer sig till viss del, men han leder både pojkarna på ön och barnen 

Darling och ingen ifrågasätter hans ledarroll. En situation som uppstår i båda texterna är 

när Wendy/Lena blir nerskjuten från himmelen. Peter Pan läxar då upp de skyldiga 

Pojkarna genom att skälla på dem och upplysa dem om deras snedsteg. Detta beskrivs 

på liknande sätt i båda böckerna. 

 

I PP agerar Peter Pan mer beskyddande och mindre egoistiskt, till exempel då han 

räddar Lena (Wendy) från att slå i marken när hon faller från himlen. I PPW däremot 

tycker Peter Pan att det är lustigt då Mikael faller ner från himlen och fångar endast upp 

honom för att visa på sin egen snabbhet och skicklighet. I PPW handlar Peter Pan 

dessutom mer nyckfullt och gör sådant som gynnar honom själv i större utsträckning än 

i PP. Hans barnslighet, som att han tjurar när han inte får sin vilja igenom, finns uttryckt 

i båda texterna, men hans naivitet och rättvisepatos lyfts bara fram i PPW. 

 

 Illustrationer 4.3.4

I båda böckerna har han sin gröna, lövklädda dress och en liten grön mössa. I PP är 

mössan prydd med en fjäder, något som saknas i PPW. Peter Pan är ett barn till storlek 

som orädd tar sig an situationer som andra barn skulle kunna anse som skrämmande. Ett 

exempel på hans mod som illustreras i båda böckerna är striden mellan honom och 

Kapten Krok. 

 

Genom illustrationerna i PP får läsaren information om Peter Pans egenskaper, något 

som beskrivs i textform i PPW. Illustrationerna i PPW är mer realistiskt tecknade än de 

från PP. Peter Pans ansiktsuttryck är även tydligt illustrerat i PP medan läsaren i PPW 

bara ana vilka känslor han visar genom ansiktsuttrycket. 

 

Dolken är av större betydelse i PP än i PPW. I PP finns dolken alltid illustrerad i 

situationer där Peter Pan är arg, sur eller i strid. Detta kan ses som en symbolik för när 

Peter Pans negativa egenskaper kommer fram, i den bemärkelse att han utövar fysiskt 

eller verbalt våld mot andra. I PPW finns dolken illustrerad men en så tydlig 
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avgränsning i användandet är inte synlig. I PPW får läsaren istället reda på Peter Pans 

egenskaper genom texten. 

 

Båda böckerna använder sig av illustrationer som illustrerar en situation från texten. I 

PPW syns ett mönster i att illustration och sammanhängande text inte är på samma sida. 

Detta kan innebära att texten behöver en erfaren läsare som kan se den röda tråden och 

komma ihåg viktig information som ges i textform. I PP kommer alltid illustrationerna i 

samband med tillhörande text, vilket kan underlätta förståelsen för den oerfarna läsaren. 

Illustrationen beskriver karaktärens känslor som utelämnas ur texten. Läsaren är 

beroende av illustrationerna för att känslorna ska bli synliga. Däremot är inte 

illustrationerna i PP beroende av texten. En illustration i PP kan tas ur sitt 

textsammanhag och ändå ge läsaren möjlighet till tolkning av situationen. 

 

5 Diskussion 
Berättelsen om Peter Pan författades i England under tidigt 1900 – tal, vilket gör både 

Peter Pan och berättelsen runt karaktären över 100 år gammal. Syftet med berättelsen 

var enligt Spencer (2007:96ff) att exemplifiera en ny syn på ungas fostran. Analysen av 

karaktären Peter Pan visar att han, åtminstone i den PPW framträder som 

mångfasetterad med flertal egenskaper, både positiva och negativa, vilket även Spencer 

(2007:96ff) poängterar. En del av de egenskaper Peter Pan framställs med är 

strävansvärda, till exempel hans strävan mot rättvisa, medan en del egenskaper och 

handlingar inte är det såsom hans egoistiska drag som syns genom berättelsen i de båda 

texterna. 

 

Analysen visar att både PPW och PP i hög mån innehåller normer och värden och kan 

därför användas som hjälpmedel i undervisningen men med skilda tillvägagångssätt. För 

att på ett effektivt sätt använda berättelsen krävs en tydlig plan och syfte med vad 

läraren vill förmedla till eleverna. Flera av de situationer som finns i texten och 

illustrationerna i båda böckerna kan användas som grund för diskussioner i 

klassrummet; till exempel då våld utövas, olika typer av ledarskap syns eller då Peter 

Pans relationer till de andra är i fokus. Diskussionerna kan till exempel behandla 

demokratisk fostran med hjälp av deliberativa samtal för att lära eleverna ”uttrycka 

medvetna och etiska ställningstaganden” (Lgr 11:12f). För att synliggöra nyttan av 

deliberativa samtal och koppla till elevernas egna erfarenheter, kan situationer från 
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skolgården diskuteras och jämföras med händelsen ifrån berättelsen. Brodow och 

Rininsland (2005) skriver att arbetet med värdegrunden ofta kopplas till faktiska 

konflikter (Brodow & Rininsland, 2005:150). Synliggörandet av något okänt är ett av de 

tre moment som individen genomgår vid socialisation. Inte att förglömma är att dessa 

tre moment inte går att åtskilja, då socialisation är en process och bör ses som en helhet. 

Att eleverna redan i förväg har diskuterat möjliga konflikter och fått verktyg för 

konflikthantering kan bidra till att problematiska situationer kan lösas eller till och med 

undvikas helt. 

 

I PPW bör fokus läggas på texten eftersom den i högre grad än illustrationerna 

förmedlar de normer och värden som finns i berättelsen. Anledningen till att texten 

lämpar sig bäst som redskap i värdegrundsarbete är för att här beskrivs alla Peter Pans 

egenskaper och värderingar. Peter Pan framställs med och egenskaper som hövlighet, 

list, mod, charm, ledaregenskaper, högfärd, självgodhet, egoism, dumdristighet, brist på 

empati och hat mot vuxna. Dessa visas även genom Peter Pans handlingar. Genom att 

arbeta med texten om karaktären Peter Pan ges eleverna möjligheten att förstå att det 

finns både positiva och negativa egenskaper som en person kan besitta. En fördel med 

PPW är att den är indelad i kapitel vilket ger naturliga avbrott för samtal eller paus från 

berättelsen. Detta ger också läraren möjlighet att välja de kapitel eller delar som är 

relevanta att behandla i undervisningen. Boken lämpar sig bäst som högläsningsverktyg 

eftersom alla eleverna vid högläsning koncentrerar sig på samma stycke i texten vilket 

underlättar för reflektion (Brodow & Rininsland, 2005:104f). Då ges eleverna möjlighet 

att koncentrera sig enbart på innehållet. En förutsättning för att eleverna ska tillägna sig 

innehållet och göra det till sin egen kunskap (primär socialisation) är den personliga 

kontakten mellan lärare och elev. Lärarens entusiasm kan smitta av sig och engagera 

eleverna (Brodow & Rininsland, 2005:126). 

 

I PP är illustrationerna mest lämpade att använda i undervisningen. Texten kan helt 

uteslutas om så önskas. Eftersom Peter Pans fysiska attribut och känslor är tydligt 

illustrerade passar bilderboken i undervisningen i de lägre åldrarna (6-8 år). Berättelsen 

kräver ett öppet samtal mellan läraren och eleverna för att förtydliga budskapet. Genom 

tolkning och diskussion kring illustrationerna kan paralleller dras till elevernas egen 

verklighet. Det krävs att läraren har en god planering, är väl insatt i texten och bilderna 

för att kunna synliggöra budskapen. Läraren och texten är medieringens redskap 
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(Thornberg 2004:102ff) och genom tolkning, reflektion och diskussion blir budskapen 

synliga för eleverna (Chambers, 2009:21ff, 64, 66). Att bara använda sig av dessa två 

böcker och karaktären Peter Pan är inte tillräckligt för att förmedla alla de normer och 

värden som eleverna behöver tillägna sig, men böckerna är användbara hjälpmedel, 

både som delar och i sin helhet. Att lära sig normer och värden är en pågående process 

genom hela livet. Värdegrundsarbetet i skolan är en del av det långsiktiga arbetet. 

Socialisation, där de tre momenten internalisering, externalisering och objektivering 

ingår, sker genom hela livet så länge individen integrerar och samspelar med andra 

människor. 

 

Arbetet med karaktären Peter Pan kan ge eleverna förståelse för att en person kan besitta 

både positiva och negativa egenskaper, situationsbundna eller genomgående, men det 

viktiga är att lära sig hantera sina egenskaper. Läraren kan diskutera värden som att leva 

sig in och förstå sin medmänniska och att våga ta avstånd från orätta handlingar (Lgr 

11:12f). Som samhällsmedlemmar lever och verkar vi inte bara i samma värld som 

andra utan blir även en del av andras tillvaro genom att tillägna oss andras kunskaper. 

För att berättelsens innehåll om normer och värden ska bli tydliga för eleverna krävs 

arbete med texten i form av diskussion, reflektion och gemensamma tolkningar. 

Innehållet i berättelsen behöver behandlas, både de positiva och negativa aspekterna, för 

att en gemensam slutsats ska kunna dras. 

 

5.1 Vidare forskning 

En vidare forskningsfråga skulle kunna vara att ta reda på hur det ser ut i verkligheten. 

Anser lärare att klassisk barnlitteratur och dess budskap är förlegad och att de texterna 

endast bör läsas för nöjes skull, eller tas litteraturens budskap tillvara på i klassrummet? 
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A Analysmall 

 

Innehåll 

1. Vem är och hur beskrivs Peter Pan? 

2. Vilken roll har Peter Pan? 

3. Vad symboliserar Peter Pan? 

4. Det/de dolda budskap som syns? 

5. Det/ de öppna budskap som syns? 

6. Vad är landet ingenstans och vad symboliserar det? 

7. På vilket sätt speglar berättelsen historiska händelser? 

 

Illustrationer 

1. Vilken typ av illustrationer finns i berättelsen? 

2. Bildernas utbredning i berättelsen (i form av)? 

3. Antal bilder? 

4. Finns bilder på varje sida? 

5. Vilken information syns i bilderna (miljö, karaktärer och utseende, känslor, 

händelse)? 

6. Hur samspelar bild och text genom berättelsen? 

7. Bildens placering 

8. Bildens motiv 


