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Abstract 

Isabella Persson (2017). Resan genom ett könsindelat Neverland: en analys av J.M Barries 

Peter Pan, med fokus på genusframställningen i förhållande till läroplanen för grundskolans 

f-3. Självständigt arbete, Svenska, inriktning f-3, avancerad nivå, 15 högskolepoäng. 
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Isabella Persson (2017). The journey through a gender divided Neverland: An analysis of J.M 

Barry's Peter Pan, focusing on gender production in relation to the curriculum for elementary 

school f-3. Independent work, Swedish, focus f-3, advanced level, 15 higher education credits. 

Department of Humanities, Educational and Social Sciences. 

 

This essay analyses J.M Barries classic novel Peter Pan (1911). It was a story first produced 

as a play but later turned into a novel. The purpose of this essay is to analyse how six different 

characters are portrayed in relation to the different gender roles in the book. With help from 

these portrayals I have been able to analyse the social production of gender in Peter Pan. I 

also discuss how Peter Pan can be used for educational purposes, this is done with a 

background to the fundamental values from the curriculum and the Swedish Course’s 

syllabus. The essay is based on Lena Kårelands (2015) and Maria Nikolajevas (2013) 

description of different gender roles in children’s literature. The result in this analysis is that 

the gender roles in Peter Pan are not that different from what could be expected at the time it 

was written, but it can be used for educational purposes as a point of departure when 

discussing different gender roles. It can also be used in subject integration in for example 

English as reading aloud to the pupils.  

Keywords: novel, gender roles, analyse, social production of gender roles, education, 

literature, pupils.  
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1. Inledning 

Alas, he had already forgotten that he owed his bliss to Wendy. He thought he had 

attached the shadow himself. […] “Oh, the cleverness of me!” […] But for the 

moment Wendy was shocked. “You conceit,” she exclaimed, with frightful 

sarcasm; “of course I did nothing!” “You did little,” Peter said carelessly, and 

continued to dance. (Ur Peter Pan av J.M Barrie 1987, s. 26–27). 

 

Något som litteraturvetaren Lena Kåreland (2015) framhåller i texten Skönlitteratur för barn 

och unga är att litteratur förmedlar hur de olika könen gestaltas både socialt och kulturellt. 

”Böckerna ger uttryck för olika föreställningar om kön eller genus, manligt och kvinnligt” 

(2015, s. 179).  Det som väckte mitt intresse att skriva detta arbete var när jag läste Peter Pan 

för första gången på engelska. Jag läste den utan avsikt med genusglasögon och det var då jag 

visste vad jag skulle skriva om. I detta arbete kommer jag analysera denna klassiker som är 

skriven av J.M Barrie (1911). Boken handlar om pojken som kunde flyga och bodde i 

Neverland. Det är en fantasifull berättelse som många av oss förmodligen har hört talas om. 

Men vi som läsare har kanske inte valt att fokusera på genusrollerna i boken och hur de 

maskulina och feminina rollerna framställs. Första gången jag läste klassikern lade jag märke 

till hur tydliga skillnaderna var mellan könen. De typiska karaktärsdragen för manligt och 

kvinnligt var tydligt skilda. I dagens samhälle har barnlitteraturen börjat göra uppror mot 

dessa ”typiska” karaktärsdrag, exempelvis beskriver Kåreland (2015, s. 179) dessa som den 

blyga flickan eller den busiga pojken. Idag är det den tuffa tjejen och den känslosamma 

pojken fortsätter Kåreland. När Peter Pan skrevs hade inte den feministiska litteraturen 

introducerats, den etablerades på 1960-talet och har påverkat dagens barnlitteratur, (s. 179). I 

och med min observation av de tydliga skillnaderna mellan könen i boken lockades jag att 

analysera dem. 

Genom att analysera hur boken framställer genus och de manliga och kvinnliga karaktärerna 

har jag även möjlighet att diskutera hur boken kan anpassas i undervisningen för de yngre 

åldrarna. Läsning av litteratur kan spela en viktig roll i barnens utveckling och jag kommer 

vidare att diskutera hur boken kan användas i klassrummet. Med hjälp av läroplanen, 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket 2016), har jag 

även för avsikt att undersöka hur jag som lärare kan använda mig av Peter Pan för att 

uppfylla dess syfte och mål i både värdegrunden men också det centrala innehållet inom 
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svenskämnet. I och med att framställningen av de olika könsrollerna är framträdande i boken 

finns det även rum att lyfta fram detta för eleverna i ett undervisningssyfte och analysera 

boken tillsammans med dem. Detta hör till det centrala innehållet för kursplanen för 

svenskämnet att eleverna ska ha kunskap om: ”Berättande texters budskap, uppbyggnad och 

innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och 

avslutning samt litterära personbeskrivningar” (Skolverket 2016, s. 248). Jag kommer ta fasta 

på det sistnämnda genom att fokusera på hur olika litterära karaktärer framställs, på så vis 

finns det möjlighet att uppmärksamma skillnaden mellan dessa. Det står exempelvis i 

värdegrunden att: ” Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och 

möjligheter […] Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster” (Skolverket 

2016, s. 8). Genom att uppmärksamma de olika rollerna män och kvinnor ges i litteraturen har 

läraren möjlighet att uppnå dessa värderingar. Det finns även möjlighet att detta kan öppna för 

vidare diskussion om litterära könsroller med eleverna.  

1.1 Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka hur sex olika karaktärer framställs i barnboken Peter 

Pan av J.M Barrie (1987). Utifrån dessa olika framställningar analyserar jag texten med 

avseende på hur genus gestaltas och hur män respektive kvinnor framställs. Jag har även som 

syfte att diskutera hur boken kan användas i undervisningssyfte med bakgrund mot 

värdegrunden i läroplanen för grundskolans f-3 samt svenskämnets centrala innehåll, 

(Skolverket 2016). 

1.2 Frågeställning 

• Hur framställs de olika karaktärerna i Peter Pan? 

• Finns det tydliga mönster för vad som framställs som manligt respektive kvinnligt? 

• Hur kan boken användas i undervisningssyfte med bakgrund mot läroplanen för 

grundskolans f-3 (Skolverket 2016) med fokus på värdegrunden och svenskämnets 

centrala innehåll? 

2. Min uppsats är upplagd på följande vis: 
I denna studie beskriver jag först hur jag har gått till väga för att söka efter min 

sekundärlitteratur, samt hur jag kommer använda mig av den. Jag presenterar sedan 

författaren J.M Barrie och hans verk Peter Pan. Därefter presenterar jag tidigare forskning om 

boken och författaren. Jag beskriver även tre olika genrer som enligt mig definierar 

berättelsen om Peter Pan. Detta följs sedan av en genomgång av begrepp som jag använder 
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mig av i analysen så som genus, maskulint och feminint. I mitt avsnitt om hur jag tolkar 

litterära karaktärer beskriver jag hur jag har gått tillväga i min analys samt mina 

utgångspunkter. I analysavsnittet presenterar jag sex olika karaktärer ur boken Peter Pan som 

jag analyserar utifrån mina beskrivningar av genus och hur maskulint och feminint framställs 

inom litteraturen. Detta följs sedan av en diskussion av min analys och en didaktisk 

diskussion där jag diskuterar och besvarar mina frågeställningar. Då arbetet även har som 

syfte att koppla boken till läroplanen för grundskolans f-3 diskuterar jag hur jag själv kan 

tänka mig att använda boken i undervisningen. Avslutningsvis har jag ett sammanfattande 

avsnitt där jag reflekterar över mina resultat. 

2.2 Urval och avgränsning av sekundärlitteratur 
Jag påbörjade min sökningsprocess genom att gå igenom litteratur från tidigare kurser som jag 

har läst under mina år på grundlärarprogrammet. Jag tog även hjälp av universitetets sökmotor 

Libris som gav mig den kompletterande litteraturen jag behövde för att kunna påbörja mitt 

arbete. I och med att jag bara använder mig av en sökmotor kan studiens resultat ha påverkats. 

Men det bör finnas i åtanke att jag även har undersökt andra sökmotorer men inte funnit det 

som stärker mina resonemang och analyser. Detta resulterade i att endast en sökmotor har 

använts. Böcker och studentlitteratur utgör grunden för mitt arbete.  

I detta arbete använder jag mig bland annat av Lena Kårelands (2015) Skönlitteratur för barn 

och unga, som är en av utgångspunkterna i analysen. Ytterligare böcker jag funnit genom 

sökning på bibliotek är antologin Att konstruera en kvinna skriven av genusvetaren Karin 

Lövgren (2016), avhandlingen Rött eller grönt av litteraturvetaren Marika Andrae (2001) och 

antologin Genusperspektiv på västerländska klassiker av litteraturvetarna Maria Andersson 

och Anna Cavallin (red.) (2013) Dessa böcker kommer jag ta till hjälp när jag skriver om 

genus, maskulint och feminint.  

Ytterligare litteratur jag har tagit till hjälp av är litteratur som behandlar begreppen saga, 

äventyr och fantasy då jag anser att Peter Pan kan ses mot bakgrund av dessa. En bok som 

beskrev alla dessa begrepp var Barn och ungdomsböcker genom tiderna som är skriven av 

litteraturvetaren Lena Kjersén Edman (2002). För att komplettera hennes beskrivning av 

begreppen, då de var något kortfattade, valde jag även Sekelskiftets svenska konstsaga och 

sagodiktaren Helena Nyblom där Eva Nordlinder (1991) skriver om sagans uppbyggnad, men 

verket av Kåreland (2015) som jag nämnt tidigare skriver även hon om vad som utmärker en 

saga.  
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För att kunna diskutera mina karaktärsframställningar använder jag mig av Barnbokens 

byggklossar av litteraturvetaren Maria Nikolajeva (2004) som skriver om olika begrepp som 

kan användas vid analyser av litterära karaktärer i bland annat barnböcker. Jag använder mig 

även av läroboken Epikanalys – En introduktion av universitetslektorn Claes-Göran 

Holmberg och professorn Anders Ohlsson (1999) för att förtydliga vad min utgångspunkt i 

min karaktärsanalys är. 

Slutligen valde jag att koppla boken Peter Pan till undervisningen då mitt arbete har för avsikt 

att besvara en didaktisk frågeställning, jag kommer då använda mig av läroplanen för 

grundskolans f-3 (Skolverket 2016) med fokus på värdegrunden men även det centrala 

innehållet i svenskämnet. Jag kommer även att använda mig av avsnittet Från Tusen och en 

natt till Astrid Lindgren av barnbibliotekarien Harriette Söderblom (2013) som går att finna i 

Börja berätta! av Kerstin Auraldsson (red.) där hon skriver om hur sagor kan användas i 

dagens undervisning, vilket även Kåreland (2015) uppmärksammar i sitt verk.  

2.3 J.M Barrie (1860 – 1937) 
Litteraturvetaren Jack Zipes (2006, s. 125) skriver i The Oxford encyclopedia of children's 

literature. Vol. 1, om Peter Pans författare Sir James Matthew Barrie som var född år 1860 i 

en liten stad i Skottland. Barrie hade inte ett särskilt bra förhållande till sin far utan det var sin 

mor han var tillgiven större delen av sitt liv. Det var hon som var inspirationskällan till att 

Wendy skulle fostra The Lost Boys och Peter Pan i boken. Barrie arbetade först som 

journalist i Nottingham innan han flyttade till London år 1884 där han slog igenom och blev 

en framgångsrik journalist och senare författare. År 1894 gifte han sig med Mary Ansell som 

var en skådespelerska, de fick inga barn tillsammans men de skaffade sig flera St. Bernard 

hundar. I teaterföreställningen av Peter Pan spelade en av dessa hundar Nana. Deras giftermål 

slutade tyvärr i skilsmässa år 1909. Detta menar författaren Alison Lurie (1987, s. 194) är för 

att Barrie aldrig riktigt kunde växa upp i varken kropp eller sinne.   

Det var år 1897 som Barrie mötte pojkarna som skulle inspirera honom till skapandet av Peter 

Pan: George, Jack, Peter (som sedan blev Peter Pan), Michael och Nicholas, beskriver Zipes 

(2006, s. 125) Han älskade barn och lekte spännande lekar med dem och berättade historier 

för barnen, många handlade om just Peter Pan. Barrie träffade deras föräldrar Arthur och 

Sylvia Davis senare samma år och han blev till slut en i familjen. Han var som en storebror 

för dem som var villig att leka pojkarnas lekar om pirater och indianer (Lurie 1987, s. 195).  

Deras far som blev inspirationen till Mr. Darling, gick bort år 1907. Även modern, Sylvia 
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Davies, gick bort några få år senare, år 1910. Då blev Barrie barnens förmyndare och han tog 

hand om dem som sina egna (Zipes 2006, s. 126).  

Berättelsen om karaktären Peter Pan var först nämnd i en av Barries böcker: The Little White 

Bird innan den sedan blev en pjäs år 1905. Det var inte förrän år 1911 som han bestämde sig 

för att göra pjäsen till bok och kallade den Peter och Wendy. Boken, till skillnad från pjäsen 

var riktad mot äldre barn och berättar en annan historia (Lurie 1987, s. 196). Alla karaktärer 

och scener som utspelas i Peter Pan är inspirerade av lekar och berättelser som Barrie 

upplevde med pojkarna Davies (s. 198).  

Slutligen mötte Barrie sin krokodil med klockan i magen, hans Davies pojkar växte upp och 

även de mötte sina egna krokodiler1. Men trots att skaparen av en underbar berättelse är borta 

lever den ändå kvar generation efter generation (Lurie 1987, s. 200).  

2.4 Peter Pan 

Berättelsen tar sin början i verklighetens värld där det första läsaren möter är en mening som 

följer med genom hela boken: ”All children, except one, grow up” (Barrie 1987, s. 1). Läsaren 

får följa familjen Darling som består av mamma, pappa och tre barn: Wendy, John och 

Michael. De har även en hund, Nana som också är barnsköterska. Barnen möter Peter för 

första gången när han kommer för att hämta tillbaka sin skugga som han tappade bort vid ett 

tidigare besök när de sov. Wendy erbjuder sig att hjälpa Peter med att sy fast hans skugga, han 

låter henne göra det och som tack för hjälpen vill han ta med henne till Neverland. Wendy vill 

då ha med sig sina två bröder och övertalar Peter att de ska få följa med.  

De tar sig till Neverland med hjälp av Peters följeslagare, älvan Tinker Bell. Med hjälp av 

hennes älvstoft och genom att tänka lyckliga tankar kan barnen flyga iväg. De flyger via den 

andra stjärnan till höger och rakt fram till morgonen. Väl i Neverland träffar de på en massa 

äventyr tillsammans med The Lost Boys2, bland annat möter de indianer, sjöjungfrur, The 

Never-Bird och pirater. 

Det som går som en röd tråd genom hela berättelsen är att de måste besegra piraterna och 

Captain Hook. Kaptenen hatar Peter för att han har huggit av hans hand och kastat den till en 

krokodil. Dock har krokodilen tur nog även svalt en klocka som alltid varnar Hook när den är 

                                                 
1 Krokodiler i detta fall är en referens från Peter Pan, där krokodilen som jagar Captain Hook ses som ”tiden” i 

Neverland.  

2 The Lost Boys är föräldralösa pojkar som Peter tar med till Neverland, Peter blir då deras egen Kapten som han 

väljer att titulera sig som. I boken beskrivs sex stycken av dessa: Tootles, Nibs, Slightly, Curly och The Twins.  
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i närheten. Den skräckinjagande kaptenen försöker med många knep att lura barnen och 

lyckas nästan med det vid ett tillfälle när han tillfångatar The Lost Boys och barnen Darling. 

Men vid sista stund kommer Peter till räddning och besegrar Captain Hook.  

Peter tar över kaptenens skepp, Jolly Roger. Alla barnen åker tillbaka till London igen, The 

Lost Boys blir adopterade av The Darlings och lever lyckligt med dem. Wendy får tillåtelse 

av Mrs. Darling att åka tillbaka varje vår till Neverland för att städa åt Peter. Detta fortsätter 

några år tills Wendy är vuxen, Peter är väldigt glömsk och glömde till slut bort henne. Men en 

dag stod han där i det öppna fönstret och var öga mot öga med en vuxen kvinna: Wendy. Hon 

förklarade hur hennes liv har blivit, hon är lyckligt gift och har fått barn. Peter möter då 

hennes dotter, Jane, som han tar med sig till Neverland på nya äventyr. 

2.5 Tidigare forskning 

Olika sökmotorer har varit till hjälp när jag har sökt tidigare forskning om Peter Pan, 

exempelvis Libris, DiVA och ProQuest. Även sökmotorn Google har gett mig möjligheten att 

undersöka flera olika sidor som har gett recensioner av verken. Den tidigare forskning som 

finns om Peter Pan och J.M Barrie är för omfattande för att summera under denna rubrik, 

men jag valde att ge exempel på några av dessa. Exempel på ett standardverk är The Case of 

Peter Pan, or the Impossibility of Children's Fiction av Jacqueline Rose (1992) som är 

professor i humaniora. Hennes verk är en vetenskaplig granskning kombinerat med 

barnlitteraturens historia med teorier från psykoanalysen. Ett annat exempel är Peter Pan as a 

Mythical Figure av författaren Paula Silverman Berger (1994) där hon analyserar hur Barries 

Peter Pan kan kopplas till grekisk mytologi. Hon jämför även Barries pjäs om Peter Pan med 

Steven Spielbergs förnyade version av William Shakespeares verk En midsommarnattsdröm. 

Det har gjorts mycket forskning om Barrie och hans koppling till boken, exempelvis Peter 

Pan's Shadows in the Literary Imagination som är skriven av den engelska forskaren Kirsten 

Stirling (2011), som är en litterär analys av Barrie och hans Peter Pan. Även Walt Disney 

(1953) har gjort en tecknad film om Peter Pan utifrån Barries bok. Disneys version av 

berättelsen är dock något förskönad och det är därför jag har valt att summera J.M Barries 

berättelse i detta arbete för att man ska få en ökad förståelse av Peter Pan och hans värld. 

Ytterligare forskning som finns om Peter Pan är bland annat andra studentuppsatser 

exempelvis Peter Pan i skolbänken av Natassja Schmidt och Thilda Sylvan (2016) som är en 

jämförande analys av två versioner av Peter Pan av J.M Barrie utifrån värdegrunden 

(Skolverket 2016). De analyserar även karaktären Peter Pan, men med fokus på text och bild. 
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I och med att den nämnda studentuppsatsen har ett annat fokus än vad jag inriktar mig på, har 

jag därför inte använt mig av den. 

2.6 Genre 

I detta avsnitt kommer jag beskriva tre genrer som enligt mig definierar berättelsen om Peter 

Pan. Boken i sig inkluderar med säkerhet fler genrer3, men de tre utvalda som beskrivs nedan 

är enligt mig mest utmärkande och bör därför beskrivas för att få en djupare förståelse om hur 

boken om Peter Pan är uppbyggd. 

2.6.1 Saga 

Det finns två olika sorters typer av sagor: folksagor och konstsagor. Det som definierar en 

folksaga är att författaren är anonym och att läsaren eller lyssnaren inte får veta var eller när 

sagan utspelas. Det som definierar en konstsaga däremot är att den oftast innehåller 

”övernaturliga inslag, förvandlingar och magiska hjälpare”, (Nordlinder 1991, s. 18), en 

folksaga börjar oftast med ett kritiskt läge eller en nödsituation. Nordlinder fortsätter med att 

det som driver en folksaga framåt är att olika karaktärer ställs mot varandra, dessa karaktärer 

definieras enbart genom de handlingar de gör (Nordlinder 1991, s. 18).  

I en konstsaga däremot träder författaren fram och även vilket år och vilken plats kan ges till 

läsaren, menar Kjersén Edman (2002, s. 30). Något som Kåreland (2015, s. 69) lyfter fram är 

att i sagans värld får läsaren möjlighet att resa genom tid och rymd, hon beskriver dock sagan 

i allmänhet i detta fall. Hon fortsätter med att beskriva begreppet saga genom att betona 

strukturen av en saga. Den följer vissa mönster, exempelvis tretalet och det lyckliga slutet, (s. 

70). Något som Kjersén Edman (2002, 30–38) beskriver är att allt kan hända i sagans värld. 

De typiska dragen för en saga är att onaturliga väsen såsom feer, eldsprutande drakar, häxor 

och kampen mellan gott och ont existerar. Något som Nordlinder (1991, s. 22) beskriver är att 

konstsagan även ofta har moraliska inslag riktade till barn. Med detta menar hon att 

konstsagan också kan ha didaktiska inslag med avsikt för lärande. 

2.6.2 Äventyr 

Andrae (2001, s. 51) definierar en äventyrsberättelses uppbyggnad som att den har olika 

karaktäristiska strukturer, exempelvis har en äventyrsberättelse en konkret handlingsplan med 

                                                 
3 Klassiker: Kjersén Edman (2002) definierar klassiker begreppet där böcker som är äldre än femtio eller hundra 

år gamla inkluderas. De ska ge ”läsgemenskap mellan gammal och ung”, (s.4) menar hon. Hon fortsätter med 

något som jag samtycker med, att för att en bok ska inkluderas i klassiker begreppet bö r det vara en bok som är 

så underbar att den är värd att läsas om och om igen.  
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spännande händelser och inslag. Handlingen ska även vara snabbt fortlöpande. Genom de 

skildrande miljöerna delar äventyrsberättelserna upp sig i egna genrer. Exempel på dessa är: 

sjöromanen, reseberättelser, spionromaner och hjältesagor. Andrae (2002, s. 51) beskriver att i 

en äventyrsberättelse ger sig huvudpersonerna ut i världen där de ställs inför olika faror och 

utmaningar. Miljön, tidssammanhangen och målen kan variera. Hon fortsätter även med att i 

en äventyrsberättelse kan flera genrer samspela med varandra. 

2.6.3 Fantasy 

Ordet fantasy betonar Kjersén Edman (2002, s. 202) ska inte förknippas med svenskans ord 

för fantasi. Detta för att just ordet fantasy är från början ett engelskt ord. Några typiska drag 

för fantasygenren är att det exempelvis existerar häxor, drakar, trollkarlar och älvor där. Inom 

barnlitteraturen beskriver Nikolajeva (1988, s. 7) att inom fantasybegreppet bör något 

övernaturligt eller orealistiska händelser inträffa, exempelvis att en jätte trampar ner en hel by. 

Något som Nikolajeva (2004, s. 21) även lyfter fram är att inom barnlitteraturen är 

fantasygenren en av de viktigaste genrerna. Den har en hög status och något som ses som 

unikt inom barnlitteraturen är just de övernaturliga fenomenen som existerar där, såsom att 

djuren och leksakerna kan prata.  

Författaren och historikern Jan Broberg (1994, s. 9) har dock påträffat två olika 

fantasybegrepp i sin bok. Dessa två begrepp är high fantasy och fantasy fiction. Skillnaden på 

dessa menar han är att high fantasy är historier som utspelar sig i en annan värld, en så kallad 

parallell värld. I dessa historier är det helt naturligt att häxor, trollkarlar och drakar existerar. 

Det andra begreppet, fantasy fiction, skiljer sig från detta i och med att storyn tar plats i vår 

värld men att allting som händer påverkas av magiska krafter.  

2.7 Genus 

I min jämförande analys av de utvalda karaktärerna ur boken Peter Pan kommer jag att 

använda mig av genus. Jag har i mitt arbete valt att skilja på genus och maskulint och feminint 

i litteraturen där genus är den sociala konstruktionen av könen.  

Konstruktionerna av genus förändras, Kåreland (2015) presenterar begreppet på följande sätt: 

”Vanligen avses med kön det biologiska könet, medan genus står för det socialt konstruerade 

könet” (s. 178).  Med detta menar hon att konsekvenserna av de sociala konstruktionerna 

resulterar i att vi dagligen förändrar synen på genus. Sättet vi påverkar genus är genom våra 

val och handlingar, på så sätt framställer vi själva vad som ses som manligt respektive 

kvinnligt inom den sociala konstruktionen. Lövgren (2016, s. 7) stärker detta med citatet 
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”Man föds inte till kvinna, man blir det”, med detta menar även hon att det är vi själva som 

konstruerar genus, eller som Kåreland (2015, s. 178) presenterar begreppet: det socialt 

konstruerade könet. Även Andersson och Cavallin (2013, s. 11) diskuterar skillnaden mellan 

det biologiska och sociala könet. Deras definition stämmer också överens med Kårelands 

(2015, s. 178) och de menar att det biologiska och anatomiska könet är kön och våra idéer om 

kvinnligt och manligt är genus, det är det kulturellt och socialt konstruerade könet.  

2.8 Maskulint och feminint i litteraturen 

Det här avsnittet behandlar jag hur litterära karaktärer kan framställas på olika sätt beroende 

på om de är män eller kvinnor. Det finns typiska drag för vad som är manligt och kvinnligt i 

litteraturens värld, vilket inte hör ihop med Kårelands (2015) presentation av begreppet genus. 

Med bakgrund av detta kommer jag kunna analysera hur karaktärerna i Peter Pan faktiskt 

framställs. Om de manliga karaktärerna har egenskaper som är maskulina eller om de har 

influenser av de feminina egenskaperna också, detsamma gäller för de kvinnliga karaktärerna. 

Män och kvinnor framställs på olika sätt i böckernas värld. Kåreland (2015, s. 177) skriver 

om speciella egenskaper som ofta skiljer könen åt i litteraturen. Exempelvis är det vanligt i 

litteraturen att det som hör till det manliga könet är styrka, rationalitet och aggressivitet 

medan det som kvalificeras som det kvinnliga könet besitter egenskaper såsom mjukhet, 

svaghet och känslosamhet. Något som Kåreland även uppmärksammar är hur flickor och 

pojkar framställs. Pojkarna är livliga och busiga och stökar till omgivningen medan flickorna 

ofta ska vara hjälpredor som städar efter dem och försöker stilla dem. Dock påpekar Kåreland 

att dagens barnböcker har börjat avvika från dessa stereotyper. Detta är däremot inget som jag 

kommer att lägga större fokus på i min analys, dock kommer detta att diskuteras lite mer i det 

didaktiska avsnittet. Ytterligare en aspekt som Kåreland lyfter fram när det gäller flickor och 

pojkar i litteraturen är att självständighet och självstyre kännetecknar pojkars och mäns psyke, 

medan intimitet och nära relationer istället kännetecknar flickor och kvinnors psyke (s. 179).  

Andraes (2001, s. 59) doktorsavhandling lyfter även detta. Det hon kommer fram till stämmer 

delvis överens med hur Kåreland (2015, s. 179) beskriver flickor och pojkars egenskaper i 

barnböcker utifrån det material hon har studerat. Andraes (2001) beskrivning av 

flickkaraktärer är att de ska ge trygghet och skydd, men de är även handlingsinriktade, 

energiska och målmedvetna. Med detta menar hon att flickor inte alltid behöver vara 

hjälpredorna som tar hand om alla andra utan de kan även stå upp för sig själva och vara 

modiga. Hon fortsätter med att trots den hjälpsamhet som ofta karaktäriserar en flickkaraktär 
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kan de alltid tuffa till sig när det gäller (s. 59). Något som Andrae även lyfter fram är termen 

pojkflicka som hon definierar utifrån två punkter: ”1. Flicka som flirtar med eller springer 

efter pojkar; 2. Flicka som helst leker/är kamrat med pojkar eller som till utseende eller sätt 

liknar en pojke” (Andrae 2001, s. 68). Med detta menar hon att denna term används emellanåt 

men det är inte fastställt vad dess definition egentligen är. 

Det Andrae (2001, s. 155) skriver om pojkkaraktärer är att de oftast har en manlig förebild 

eller en idol som de ser upp till. Flickorna, menar hon, kan ha förebilder från både manliga 

och kvinnliga. Pojkar söker ofta bekräftelse av sina kamrater och sin omgivning vilket kan 

uppnås med spänning och äventyr för att kunna uppnå det. Men vad klassas då som manligt 

inom litteraturens värld? Även detta skriver Andrae om, hon skriver om tre olika typer av 

maskulina gestaltningar. Den första hon skriver om är ”den förnäma patriarken” som 

karaktäriseras med stolthet, pliktmedvetenhet, familjekärlek och gott uppförande. Den andra 

gestaltningen är ”den hjältemodige hantverkaren” som alltid är lojal och tillgiven, han arbetar 

hårt. Den tredje och sista maskulina gestaltningen är ”the self-made man” där fokus är på 

framgång och ekonomisk självständighet. Hans egenskaper inkluderar även oro, rastlöshet 

och ensamhet, (s. 161).  

2.9 Att tolka litterära karaktärer  

I det här avsnittet redogör jag för de utgångspunkter jag har haft när jag har studerat några av 

karaktärerna i Peter Pan. Jag har valt att utgå från litteraturvetaren Maria Nikolajevas (2004) 

framställning i boken Barnbokens byggklossar.  

En viktig aspekt som Nikolajeva (2004, s. 106–107) lyfter fram är att de litterära karaktärerna 

framställs på olika sätt beroende på om det är barnlitteratur eller vuxenlitteratur man ska 

analysera. I en barnbok framställs karaktärernas egenskaper tydligare än i en vuxenbok, 

däremot påpekar Nikolajeva att det skiljer sig mellan äldre barnlitteratur och modern. I den 

äldre barnlitteraturen framgår det tydligt om en karaktär är modig, elak, dum, girig eller feg. 

Det som har förändrats i den moderna barnlitteraturen är att läsaren själv ska tolka hur 

karaktärerna är, (106–107).  

Något som Nikolajeva (2004, s. 109–110) också skriver om är om statiska, dynamiska, platta 

och runda karaktärer. Det hon menar med dessa är att statiska och platta karaktärer kan 

sammanföras i förklaringen av begreppen då de liknar varandra: de är karaktärer som oftast 

inte förändras under berättelsen. Hon fortsätter med att beskriva att platta karaktärer för det 

mesta bara har en egenskap, de utvecklas inte fullt ut i texten utan de kan kännetecknas 
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exempelvis antingen som onda eller goda karaktärer. De är också oftast förutsägbara i sitt 

beteende. De andra begreppen dynamiska och runda kan också sammanföras i definitionen då 

de också liknar varandra. Till skillnad från statiska karaktärer som inte förändras under 

berättelsen, gör dynamiska karaktärer det. De förändras inte enbart till det yttre utan till det 

inre. De växer och mognar som personer. Skillnaden mellan platta och runda karaktärer är att 

runda har flera olika egenskaper, dessa kan vara både positiva och negativa. Dessa karaktärer 

är de vi som läsare får lära känna under berättelsens gång. Det kan vara svårt att förutse deras 

handlingar. Det som man också bör ha i åtanke med dessa begrepp menar Nikolajeva (2004, s. 

112) är att en karaktär både kan vara statisk och dynamisk, eller platt och dynamisk. Med 

detta sagt använder jag mig av dessa beskrivningar av min jämförande analys av mina 

karaktärsbeskrivningar. Jag undersöker hur karaktärerna först framställs och om de sedan 

förändras under berättelsens gång. Mot bakgrund av genusteorin studerar jag hur karaktärerna 

framställs i förhållande till vanliga genusnormer. 

Ytterligare en aspekt som Nikolajeva (2004) lyfter fram är att det råder stor skillnad mellan 

litterära karaktärer och verkliga människor. En tydlig skillnad är att vi som människor aldrig 

riktigt kan veta är vad en annan människa tänker, medan i litteraturens värld skildrar 

författaren vad karaktärerna har för tankar och upplevelser för läsaren. Med utgångspunkt i 

Holmbergs och Ohlssons (1999, s. 64) resonemang kommer jag följaktligen inte att spekulera 

i karaktärernas psykiska hälsa, framtid eller hur deras förflutna påverkar deras nutid. Detta för 

att jag bara har orden som står skrivna att utgå ifrån, de är fiktiva karaktärer, inte människor 

av kött och blod. Om det inte står hur karaktärens barndom har påverkat dennes nutid kan jag 

inte diskutera det. Genom att enbart utgå från karaktärerna och den miljö och händelser som 

de kopplas till i boken kan jag göra en rättvis analys av hur de framställs i bokens värld.  

Slutligen varför jag har valt just sex stycken specifika karaktärer är för jag vill kunna få en 

djupare analys av dessa sex än om jag analyserat flera karaktärer på ytan. Jag begränsar mig 

därför till tre män och tre kvinnor. Tre av karaktärerna är från ’våran värld’ i berättelsen, de är 

Mr. Darling, Wendy och Mrs. Darling. Jag gjorde även ett medvetet val att utse tre karaktärer 

från Neverland, Peter, Captain Hook och Tinker Bell. Detta för att samtidigt kunna urskilja 

likheter och skillnader mellan karaktärerna från de två världarna. Dessa karaktärer beskriver 

jag först utifrån hur de framställs i boken, innan jag analyserar deras handlingar och 

karaktärsdrag utifrån Nikolajevas (2004), Kårelands (2015) och Andraes (2002) resonemang 

gällande hur genus och maskulint och feminint gestaltas. Hur är karaktärerna framställda? 
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Vad är det som gör en viss karaktär till en maskulin eller feminin karaktär? Kan karaktären 

både framstå som kvinnlig och manlig? 

3. Analys 
I det här avsnittet kommer jag först att beskriva text och genre i Peter Pan där jag analyserar 

hur boken uppfyller de tre olika genrerna som jag beskrev tidigare. Vidare kommer jag att 

presentera sex olika karaktärer: Peter Pan, Captain Hook, Mr. Darling, Wendy, Mrs. Darling 

och Tinker Bell. Jag kommer fokusera på olika typiska scener som karaktäriserar de valda 

karaktärerna i Peter Pan och hur de framställs i texten. Jag kommer även analysera dessa 

framställningar utifrån vad jag tidigare skrivit om genus, maskulint och feminint. 

3.1 Text och genre i Peter Pan 

Berättelsen om Peter Pan är i grund och botten en konstsaga, då läsaren har vetskap om vem 

författaren är. Det finns även en specifik plats som nämns i boken, London, dock nämns det 

inte vilket år berättelsen utspelar sig, men läsaren kan anta att det är samtid när berättelsen 

först kom till. Ytterligare aspekter som bör uppmärksammas om varför Peter Pan framställs 

som en saga är enligt Kjersén Edman (2002, s. 30) och Nordlinder (1991, s. 25) för att det 

mest omöjliga och mest övernaturliga händer i sagans värld. Ett exempel på detta i boken är 

att hela Neverland styrs av Peter, vilket synliggörs när ön vaknar till liv först när Peter 

anländer till Neverland. Det visar att berättelsen distanserar sig från en snäv och begränsad 

verklighet, istället är fantasidjur och magiska händelser det som anses vara det mest naturliga 

som kan hända i dess vardag.  

Peter Pan kan klassas som en äventyrsberättelse för att handlingen följer ett handlingsförlopp 

alltså en början, en händelse (i detta fall flera händelser) och ett slut. Det sker givetvis äventyr 

på vägen för karaktärerna i boken. Enligt Andrae (2002, s. 158) ska en äventyrsberättelse även 

innehålla spännande händelser samt att huvudpersonerna ska ställas mot utmaningar och 

faror. Ett exempel på detta i boken är när Peter och Wendy ska rädda Tiger Lily på The 

Marooner’s Rock från Captain Hook i The Mermaids’ Lagoon. Peter härmar kaptenens röst 

för att lura hans pirater att släppa indianflickan vilket resulterar i att Peter till slut måste slåss 

mot Hook öga mot öga.  
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There was almost nothing he (Peter) could not do, and he now imitated the voice of 

Hook. “Ahoy, there, you lubbers,” he called. It was a marvelous imitation.” The 

captain,” said the pirates, staring at each other in surprise. (Barrie 1987, s. 91). 

 

Anledningen till varför Peter Pan också kan beskrivas som en fantasybok är utifrån Kjersén 

Edmans (2002, s. 202) och Nikolajevas (1988, s. 7) resonemang om genren. De beskriver att i 

en bok med fantasygenren bör det ske övernaturliga händelser samt fantasivarelser såsom 

älvor, är typiska kännetecken för en fantasyberättelse. Peters närmsta vän, Tinker Bell, är i 

detta fall en älva och det råder gott om övernaturliga händelser i boken. Exempelvis kan 

barnen flyga och de möter också sjöjungfrur som existerar där. Peter använder sig av älvstoff 

från Tinker Bell för att de ska kunna flyga. Barrie själv beskriver ofta övernaturliga händelser 

för att den som läser ska kunna inkluderas i den poetiska lekfullheten i hans skrivande. Ett 

exempel på detta är när han beskriver The Mermaids’ Lagoon för första gången för läsaren: 

 

If you shut your eyes and are a lucky one, you may see at times a shapeless pool of 

lovely pale colours suspended in the darkness; then if you squeeze your eyes 

tighter, the pool begins to take shape, and the colours become so vivid that with 

another squeeze they must go on fire. But just before they go on fire you see the 

lagoon. This is the nearest you ever get on the mainland, just one heavenly 

moment; if there could be two moments you might see the surf and hear the 

mermaids singing. (Barrie 1987, s. 86). 

 

I den här beskrivningen leker Barrie med orden och menar att om läsaren ser ut i mörkret kan 

denne se olika bleka färger. Kniper läsaren ihop ögonen hårt kan denne se olika former, han 

menar på att färgerna blir så starka att de nästan blir lågor. Men precis innan de går i lågor ska 

läsaren kunna ha möjligheten att se The Mermaids’ Lagoon. Men bara för ett ögonblick, om 

det är två ögonblick får läsaren möjligtvis se ytan och höra sjöjungfrurna. Hans lekfullhet med 

orden för läsaren framåt och man vill veta mer vad som komma skall.   

3.2 Karaktärsanalys 
I detta avsnitt kommer jag att analysera karaktärerna var och en för sig, jag kommer analysera 

hur de framställs i boken med hjälp av typiska scener. Med hjälp av mina definitioner av de 
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tidigare nämnda begreppen genus, maskulint och feminint kommer jag även analysera hur 

karaktärerna gestaltas gentemot dem.  

3.2.1 Peter Pan 
Den karaktär som är definitionen av en maskulin gestaltning är Peter Pan. Han sammanfattas 

tydligt med Kårelands (2015) och Nikolajevas (2004) beskrivningar, de beskriver att männen 

ofta ska vara ledare och visa stolthet över det. Peter är ett tydligt exempel på detta, han är 

ledare för inte bara The Lost Boys men också hela Neverland, hela landet rättar sig in efter 

honom när han är där. Genom hela boken är det Peter som har gjort regler som ska följas, hela 

landet påverkas av hans blotta närvaro. När han är bortrest så råder frid där men när han 

återvänder ”vaknar” allt och alla där.  

 

Feeling that Peter was on his way back, the Neverland had again woke [sic] into 

life. […] But with the coming of Peter, who hates lethargy, they are under way 

again: if you put your ear to the ground now, you would hear the whole island 

seething with life. (Barrie 1987, s. 52). 

 

Neverland, som framställs som en ö, vaknar då Peter och barnen Darling kommer till ön. 

Detta ses inte som något besynnerligt, det är helt naturligt i denna värld att Peter är den som 

styr och bestämmer. Trots att Peter definieras utifrån de etablerade stereotyperna som en man, 

ses han utifrån Nikolajevas (2004, s. 109–110) beskrivningar som en platt och statisk 

karaktär. Detta för att han har få egenskaper som framställs tydligt i boken, den mest 

framträdande egenskapen Peter har är mod. Han är inte rädd för någonting. Peter är den som 

söker efter spänning och äventyr, i och med att han är modig, vågar han alltid ta sig an en strid 

eller faror.  

 

His courage was almost appalling. “Do you want an adventure now,” he said 

casually to John, “or would you like to have your tea first?” (Barrie 1987, s. 46).  

 

Genom detta citat kan vi se att Peter skrämmer de andra barnen med hur naiv han är gentemot 

äventyr och faror. Han frågar John helt naturligt om de antingen ska ta sig an ett äventyr eller 
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dricka te. Peter visar att ett äventyr för honom är som att ta en enkel promenad för oss 

utomstående och visar på så sätt sitt mod.  

Peter beskrivs i boken inte bara som att han är ute efter äventyr och spänning, han är också 

väldigt oordningssam. Det är ofta som Wendy behöver städa efter honom och hans livfulla 

lekar. I och med att hans värld kretsar kring äventyr, lekar och spänning får han till slut också 

svårt att skilja på vad som är verklighet och vad som är påhittat. Ett exempel på detta är:  

 

Peter thought of everything.” Slightly,” he ordered, “fetch a doctor”. 

“Ay, ay,” said Slightly at once and disappeared scratching his head. But he knew 

Peter must be obeyed, and he returned in a moment wearing John’s hat and looking 

solemn. […] The difference between him and the other boys at such time was that 

they knew it was make-believe, while to him make-believe and true were exactly 

the same thing. This sometimes troubled them, as when they had to make-believe 

that they had had their dinners. (Barrie 1987, s. 71). 

 

Vid detta tillfälle vet inte Peter att det är Slightly som är doktorn, han tror att det är på riktigt, 

och att en enkel hatt kan ändra personen i fråga. Detta skrämmer förstås de andra pojkarna 

eftersom fantasi och verklighet skiljer sig för dem. Detta återkommer genom hela boken.  

 

” I was just thinking,” he said, a little scared. ”it is only make-believe, isn’t it, that I 

am their father?”  

” Oh yes, Wendy said primly. […]” But they are ours, Peter yours and mine.” 

”But not really, Wendy?” he asked anxiously. 

”Not if you wish it,” she replied; and she distinctly heard his sigh of relief. (Barrie 

1987, s. 113) 

 

Här kan vi se att Peter är medveten om sitt dåliga minne och hur han har svårt att skilja på vad 

som är verklighet och fantasi. Han ifrågasätter sin egen verklighet. Han blir orolig då han är 

osäker på vad som är vad och måste rådfråga Wendy vad som faktiskt stämmer. Detta är ett 

exempel på hur Peter lever i en trång och snäv egen värld, men i och med att han ifrågasätter 

den finns det möjlighet för honom att utvecklas som karaktär.  
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I och med att hans fokus i livet är lekar och äventyr är han även en tanklös pojke som har 

svårt att minnas, han glömmer ofta bort Wendy och även Tinker Bell.  

 

Indeed, sometimes when he returned he did not remember them, at least not well. 

[…] He was very sorry.” I say, Wendy, always if you see me forgetting you, just 

keep on saying ’I’m Wendy’, and then I’ll remember.” Of course, this was rather 

unsatisfactory. (Barrie 1987, s. 43).  

 

För de andra barnen var detta oroväckande, då de var rädda för att bli bortglömda. Det citat 

som beskrivs här är när barnen Darling flyger med Peter och Tinker Bell till Neverland, han 

glömmer bort dem vid olika tillfällen och de blir då oroade över om de kommer komma fram 

som de ska eller om han glömmer bort dem på vägen. Det beskrivs i boken att han försvinner 

bland molnen och träffar på äventyr, när han sedan kommer tillbaka nämner han för Wendy 

att han var med om ett fantastiskt äventyr men att han kommer inte ihåg det.  

Om vi ska utgå från Andraes (2001, s. 161) tre olika typer av maskulina gestaltningar, faller 

Peter under definitionen ”the self-made man”. Detta för att hans fokus ligger på framgång och 

självständighet då han själv har gjort sig till ledare och bestämmer själv när och hur de ska 

inleda ett nytt äventyr. Han faller även under definitionen för att han ständigt är rastlös och 

söker efter spänning och äventyr.  

Varför Peter då ses som en platt och statisk karaktär utifrån Nikolajevas (2004, s. 109–110) 

redogörelse är för att han som karaktär inte genomgår någon större förändring under 

berättelsens gång. Peters handlingar ses relativt förutsägbara, om han inte var ute efter äventyr 

så slogs han med sin ärkefiende: Hook. I slutet av boken vill Peter fortfarande inte växa upp, 

hans ställningstagande till vuxenliven är detsamma och han reser tillbaka till Neverland.  

 

” Keep back lady, no one is going to catch me and make me a man.”  

“But where are you going to live?”  

“With Tink in the house we built for Wendy. The fairies are to put it high up 

among the three tops where they sleep at nights.” (Barrie 1987, s. 181). 
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Peter var bestämd i ett tidigt skede i sitt liv att han inte skulle växa upp och bli en man. Det 

var nämligen samma dag som han föddes. När han hörde sina föräldrar prata om vad han 

skulle bli när han blev en man flydde han hemifrån.  

 

” Wendy, I ran away the day I was born […] It was because I heard father and 

mother talking about what I was to be when I became a man. I don’t ever want to 

be a man. I want always to be a little boy and to have fun” (Barrie 1987, s. 28). 

 

Peter vill alltså inte leva upp till sina föräldrars förväntningar på honom. Genom att bli en 

man och på så vis vuxen tror han att han kommer sluta ha roligt i sitt liv. Här kan jag även 

uppmärksamma Barries användning av ordet ’man’; han använder sig inte av begreppet vuxen 

i allmänhet och Peter tolkar det som att genom att bli en man har man automatiskt inte längre 

roligt i sitt liv.  

Sammanfattningsvis kan vi genom bokens framställning av Peter Pan konstatera att han är en 

kaxig och modig liten pojke, med ett väldigt dåligt minne. Han är en ledare som styr och 

ställer en hel värld och är inte rädd för att skryta med det. Peter har även svårt att skilja på 

verklighet och fantasi och framställs även som osäker på grund av detta. Han är en platt och 

statisk karaktär då han inte förändras under berättelsens gång och ses som en relativt 

förutsägbar karaktär. Peter som är huvudpersonen i berättelsen tar mest plats, hans 

kombination av egenskaper sammanhänger delvis med att han är den som överskrider den 

vanliga begränsade verkligheten. 

3.2.2 Captain Hook 

Captain James Hook har också en ledande roll då han är kapten över sina pirater och är stolt 

över detta, att de ser upp till honom. Han framställs som skurken i berättelsen. 

 

In the midst of them, the blackest and largest in that dark setting, reclined James 

Hook, or as he wrote himself, Jas. Hook, of whom it is said he was the only man 

that the Sea-Cook feared. (Barrie 1987, s. 55). 
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Ovanstående citat är bokens presentation av Hook och genom att antyda att han är den enda 

som skrämmer “the Sea-Cook” 4  framställs han som en skräckinjagande man. Hook 

framställs även som en smart skurk som noga planerar sina anfall för att komma åt Peter, i 

och med att han vill ha hämnd för sin hand. Ett exempel på detta är när han lurade ut barnen 

från sitt gömställe. Han och hans pirater hade nyligen slagits mot indianerna på ön och Peter 

och barnen visste att om indianerna spelade på sin trumma: ”Tom-tom” som den kallades, 

hade de vunnit och de var fria att gå ut från sitt gömställe under jorden.  

 

” If the redskins have won,” he (Peter) said, “they will beat the tom-tom; it is 

always their sign of victory.”  

Now Smee had found the tom-tom […] Hook signed him to beat the tom-tom; and 

slowly there came to Smee an understanding of the dreadful wickedness of the 

order. Never, probably, had this simple man admired Hook so much. (Barrie 1987, 

s. 131–132).  

 

Utifrån denna händelse kan vi tolka att Hook verkligen är smart med sina planer för att lura 

sina fiender. Smee i detta fall förstår sin kaptens smarta plan och beundrar på så vis hans 

kluriga tänkande. Hook karaktäriseras som en ledare som stolt styr och ställer över sina 

pirater. Detta följer den generella synen på genus i bokens värld enligt Kårelands (2015, s. 

178) beskrivning. Däremot går Hook mot denna framställning då vi kan vända på 

förhållandena mellan kaptenen och hans pirater, han förlitar sig på att de ska lyda hans 

befallningar och på så vis ta hand om hans önskningar. En av sina pirater förlitar han sig på 

mer än andra, det är den irländske piraten Smee. Hook öppnar upp sig för honom och berättar 

varför han är så hämndlysten.  

 

” Peter flung my arm,” he said, wincing,” to a crocodile that happened to be 

passing by.” […] “It liked my arm so much, Smee, that it has followed me ever 

since, from sea to sea and from land to land, licking its lips for the rest of me.”  

“In a way,” said Smee, “it’s a compliment.” 

                                                 
4 ”The Sea-Cook är en referens till Robert Louis Stevensons (1883) äventyrsroman Treasure Island där 

karaktären John Long Silver refereras som ”The Sea-Cook”. 



19 

 

”I want no such compliments,” Hook barked petulantly.” I want Peter Pan, who 

first gave the brute its taste for me.” (Barrie 1987, s. 61). 

 

I och med att han förlorade sin hand och nu blir jagad av en krokodil vill han hämnas på 

Peter. Han vill inte åt krokodilen utan den person som orsakade förföljelsen av besten för 

honom. Efter denna händelse är de därför svurna fiender. Han ersatte sin hand med en krok 

och fick då på så vis sitt namn.  

I och med att Hook öppnar upp sig för Smee kan vi också se att Hook har en mjukare sida, 

han älskar musik och blommor, han klär sig även i kläder från 1700-talet. Han sjunger ofta 

med sina män, många av dessa texter beskrivs i boken.  

 

”Yo ho, yo ho, the pirate life,  

The flag o śkull and bones, 

A merry hour, a hempen rope, 

And hey for Davy Jones.” (Barrie 1987, s. 59). 

 

Majoriteten av de sånger de sjunger handlar om piratlivet och vad de gör under just den 

stunden. Hook är oftast den som inleder sången när han är munter och anser att det är värt att 

fira med sång. Utifrån dessa beskrivningar går det att konstatera att Captain Hook har både 

maskulina och feminina drag enligt Kåreland (2015) och Andrae (2001). Han definieras som 

en maskulin karaktär då han framställs som stark och aggressiv men han är också, precis som 

Peter, en ledare som styr över inte både sitt eget men också andras liv. Captain Hook kan även 

karaktäriseras som en feminin karaktär då han framställs som känslig, exempelvis när Peter 

kallar honom för en ’codfish’ blir han ställd och väldigt förolämpad:  

 

” If you are Hook […] come tell me, who am I?” 

”A codfish, […] only a codfish.” 

”A codfish!” Hook echoed blankly; and it was then, but not till then, that his proud 

spirit broke. (Barrie 1987, s. 95). 
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Utifrån Andraes (2001, s. 59) definition av feminina litterära karaktärer, framställs Hook som 

feminin då han är målmedveten när det gäller att få tag i Peter och hämnas, den målmedvetna 

egenskapen som Hook har resulterar därför i att han delvis har feminina drag. Trots det faller 

han under Andraes (2001, s. 161) maskulina typ av gestaltning som ”den förnäma patriarken” 

då han är mån om sin stolthet och för att han framställs som väluppfostrad i sociala 

sammanhang. Exempelvis när han möter Wendy för första gången är han väldigt artig.  

 

A different treatment was accorded to Wendy, who came last. With ironical 

politeness Hook raised his hat to her, and, offering his arm, escorted her to the spot 

where the others were being gagged. He did it with such an air, he was so 

frightfully distingué, that she was too fascinated to cry out. She was only a little 

girl. (Barrie 1987, s. 133). 

 

Här kan vi se kopplingen till vår egen värld via Hook. Han tar av sig hatten vid ett möte vid 

en kvinna och erbjuder henne att bli eskorterad. Dock blir alla resterande karaktärer 

förundrade över den skräckinjagande kaptenens beteende. Artighet ses därför som en 

övernaturlig händelse i Neverland, (Kjersén Edman (2002, s. 30, 202) och Nordlinder (1991, 

s. 25)).  

Trots detta beteende ses Hook ändå som en platt och statisk karaktär utifrån Nikolajevas 

(2004, s. 109–110) resonemang. Detta för att Hook har en utmärkande egenskap: han är en 

skurk, dock beskrivs han med flera egenskaper men denna är de mest framträdande. Hook 

genomgår ingen större förändring under berättelsens gång heller, hans mål är fortfarande att 

hämnas Peter. Dock uppnår han aldrig det målet innan hans liv tar slut.  

 

James Hook, thou not wholly unheroic figure, farewell. For we have come to this 

last moment. Seeing Peter slowly advancing upon him through the air with dagger 

poised, he sprang upon the bulwarks to cast himself into the sea. He did not know 

that the crocodile was waiting for him. (Barrie 1987, s. 165). 

 



21 

 

När Hook dör vet han att han inte kunde besegra Peter i och med att han sedan innan var 

allvarligt skadad. Istället för att möta honom en sista gång hoppar han därför av plankan och i 

den väntande krokodilens gap.  

Trots detta tragiska avslut ses det ändå väntat. Hooks handlingar precis som Peters ses som 

förutsägbara under berättelsens gång och det var givet att de skulle mötas öga mot öga i slutet 

och att den ena skulle vinna över den andra.  

 

” So Pan,” said Hook at last,” this is all your doing.  

“Ay, James Hook”, came the stern answer, “it is all my doing.” 

“Proud and insolent youth,” said Hook, “prepare to meet thy doom.” 

“Dark and sinister man,” Peter answered, “have at thee.” (Barrie 1987, s. 162). 

 

Hook förolämpar Peter med att säga att han är en stolt och oförskämd yngling. Peter kontrar 

dock detta genom att återgälda förolämpningen genom att kalla Hook för en mörk och 

ondskefull ’man’. ’Yngling’ och ’man’ ska här ses som de större förolämpningarna. I Peters 

värld är en man det värsta man kan bli, medan i Hooks värld är en yngling ett naivt barn som 

är otroligt stöddig, det som Peter är. 

För att sammanfatta Captain James Hook är han en smart skurk som ger intrycket av att vara 

en prydlig men ändå skräckinjagande man. Trots sitt hårda yttre har han även en mjukare sida 

då han älskar musik och blommor. Han är ledaren av sitt band av pirater och hans mål i livet 

är att få fatt i Peter Pan för att hämnas sin hand, dock uppfyller han aldrig sitt livsmål i och 

med att han blir uppäten av krokodilen. Hooks roll är skurken i berättelsen. Rollen skurk 

definieras ofta för att vara ute efter hämnd eller liknande, det är därför inte ovanligt att Hook i 

detta avseende vill åt Peter och tillsätter sina sluga planer. 

3.2.3 Mr. Darling 

Även Mr. George Darling är en karaktär som framställs som en ledare då han är far i huset 

och styr ekonomin för hushållet. Däremot kan hans ledarposition ifrågasättas då han ofta ber 

sin fru om hjälp, exempelvis med slipsen. Mr. Darling framstår då som väldigt barnslig i och 

med att han får ett utbrott över att han inte kan knyta sin egen slips. Han låter ofta sin stolthet 

gå före något annat, han erkänner inte sina misstag.  
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” Why, what is the matter, father dear?”  

“Matter!” he yelled; he really yelled. “This tie, it will not tie.” He became 

dangerously sarcastic. ”Not round my neck! Round the bed-post! Oh yes, twenty 

times have I made it up round the bed-post, but round my neck, no! Oh dear no! 

begs to be excused!” He thought Mrs. Darling was not sufficiently impressed and 

he went on sternly,” I warn you of this, mother, that unless this tie is round my 

neck we don’t go out to dinner to-night, and if we don’t go out to dinner to-night, I 

never go to the office again, and if I don’t go to the office again, you and I starve, 

and our children will be flung into the streets.” (Barrie 1987, s. 16).  

 

Vid denna händelse är Mr. Darling verkligen väldigt barnslig. Han blir helt förtvivlad över att 

han inte kan knyta sin egen slips, som om det var det viktigaste i hela världen för honom. Han 

skriker på sin fru och sina barn för att visa hur allvarlig situationen är för honom. Han hotar 

sin fru med att om inte hon hjälper honom så kommer de att svälta och barnen kommer att 

slängas ut på gatan. Likväl fungerar detta och han får till slut den hjälp han behöver. 

Barnsligheten som beskrivs här är en egenskap som definieras som pojkaktig eller maskulin 

enligt Kåreland (2015, s. 179). I detta avseende ses Mr. Darling därför som en maskulin 

karaktär. 

Mr. Darling till exempel framstår i början som en statisk person, utifrån Nikolajevas (2004, s. 

109–110) beskrivning, då han framstår som en man som hyser stor passion för sitt yrke: det 

och pengar är hans stora fokus i livet. Han är en respekterad man genom sin kunnighet om sitt 

yrke. Den starka passionen han utstrålar leder även till att hans fru finner respekt för honom. 

 

Mr. Darling used to boast to Wendy that her mother not only loved him but 

respected him. He was one of those deep ones who know about stocks and shares. 

Of course, no one really knows, but he quite seemed to know, and he often said 

stocks were up and shares were down in a way that would have made any woman 

respect him. (Barrie 1987, s. 2). 
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Han är stolt över att han är respekterad av sin fru, men i det här citatet verkar det som om 

Wendy inte riktigt förstår det. Men genom att vara kunnig inom ett ämne som inte många 

människor är så blir han respekterad där och det förstod Wendy. Detta tolkar jag som att 

genom att ha passion för sitt yrke vinner han en viss respekt för det. Denna scen är precis i 

början av boken och Mr. Darling framställs som en respekterad maskulin karaktär enligt 

Kårelands (2015, s. 179) resonemang. Mr. Darling framstår även som en väldigt självständig 

och egoistisk man då han prioriterar sitt jobb i första hand. Enligt Andraes (2001, s. 161) tre 

typiska maskulina kategorier kan Mr. Darling klassas som ”den hjältemodige hantverkaren” 

som jobbar hårt men ändå är lojal och tillgiven. 

Dock är denna respektabla man inte förtjänt av den stora respekt han får, då han har vunnit sin 

fru genom att ta en taxi så att han skulle hinna före alla andra som uppvaktade henne. Detta 

resulterade i att han på grund av sin lättja inte förtjänar sin respekt.  

 

The way Mr. Darling won her was this: the many gentlemen who had been boys 

when she was a girl discovered simultaneously that they loved her, and they all ran 

to her house to propose to her except Mr. Darling, who took a cab and nipped in 

first, and so he got her. He got all of her, except the innermost box and the kiss. He 

never knew about the box, and in time he gave up on the kiss. (Barrie 1987, s. 2).  

 

På grund av att Mr. Darling smet före de andra friarna, genom att fuska, vann han till slut sin 

blivande fru. Men han vann inte hennes djupaste känslor, ”the box”, och inte heller hennes 

gömda kyss, som jag tolkar efter läsningen som en representation av hennes innersta önskan. 

Denna del i boken är väldigt otydlig och svår att tolka men jag utläser detta som att han 

innerst inne inte förtjänar sin frus respekt för att han fuskade när han vann henne. 

 I detta skede framställs Mr. Darling som en trångsint och statisk karaktär, då han inte 

förändras någonting och att hans handlingar ses som relativt förutsägbara. Dock överraskas 

läsaren i slutet av boken då han som karaktär förändras och lägger sin stolthet åt sidan och 

vågar visa vem han verkligen är: en ömsint fader. När han till slut möter The Lost Boys och 

de lyckas övertala honom att han faktiskt inte är oduglig, som han själv tror, adopterar han 

dem. Läsaren har inte vetskap om att Mr. Darling ser sig själv som oduglig förrän just denna 

scen i boken, det framstår som något oförutsett. 
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Then he burst into tears, and the truth came out. He was as glad to have them as she 

(Mrs. Darling) was, he said, but he thought they should have asked his consent as 

well as hers, instead of treating him as a cypher in his own house. […] It turned out 

that not one of them thought him a cypher: and he was absurdly gratified, and said 

he would find space for them all in the drawing-room if they fitted in. (Barrie 1987, 

s. 179).  

 

När Mr. Darling brister ut i gråt och erkänner att han inte har så höga tankar som sig själv som 

de tror, får Mrs. Darling och alla barnen, se en ny sida av honom. Genom att bortse från sin 

stolthet och sänka garden visar Mr. Darling sina känslor för dem. När de ser hans riktiga jag 

accepterar de honom och berättar för honom att han inte är oduglig. I och med att han 

förändras framstår Mr. Darling som en dynamisk karaktär utifrån Nikolajevas (2004) 

beskrivning. Mr. Darling visar känslor såsom ömhet och svaghet, dessa egenskaper är typiska 

drag för de feminina litterära karaktärerna enligt Kåreland (2015, s. 177). I och med att Mr. 

Darling också ger en känsla av trygghet till sin familj kan det enligt Andrae (2001, s. 59) ses 

som ett feminint karaktärsdrag. Detta visar att genom att upprätthålla en fasad så vinner man 

ingenting i slutändan.  

För att sammanfatta Mr. Darling är han en arbetsam, respekterad man som ibland kan framstå 

som väldigt barnslig. Han är mån om sin stolthet och är noga med att inta den respekterade 

fadersrollen. Det var vanligt på denna tid att fadern försörjde familjen och gav dem mat på 

bordet, det är därför inte unikt att Mr. Darling framställs som en hårdhjärtad man som har 

fokus på arbetet. Dock framstår han i slutet av boken som en känslig och skör man som till 

slut sänker garden och blir accepterad av sina nära och kära.  

3.2.4 Wendy 

I större delen av boken är det nästan en självklarhet att kvinnorna ska ta hand om männen, ett 

exempel på detta är att Peter vill att Wendy ska följa med till Neverland för att hon ska bli 

mamma till honom själv och The Lost Boys, detta genom att ta hand om dem. Enligt 

Kårelands (2015, s. 179) beskrivning av genus kan detta ses som en av skildringarna av det i 

boken. När de väl kommer till Neverland får Wendy genast rollen som en mor för The Lost 

Boys och Peter själv.  
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Then all went on their knees, and holding out their arms cried,” O Wendy lady, be 

our mother.” 

“Ought I?” Wendy said, all shining” Of course it’s frightfully fascinating, but you 

see I am only a little girl. I have no experience.” 

“That doesn’t matter,” said Peter, as if he were the only person present who knew 

all about it, though he was really the one who knew least. “What we need is just a 

nice motherly person.” 

“Oh dear!” Wendy said, “you see, I feel that is exactly what I am.” (Barrie 1987, s. 

75). 

 

Detta är en intressant situation då Wendy inte klassar sig själv som en moder då hon ‘bara’ är 

en liten flicka. Hon har ingen erfarenhet säger hon. Men när Peter förklarar att de behöver en 

person som är snäll och moderlig inser hon att det är dessa egenskaper hon själv ser sig ha. 

Wendy känner sig accepterad när hon väl har funnit sin roll.  

Det som också hör till Kårelands (2015, s. 179) genusbeskrivning uppstår via ytterligare 

upprepning i boken, vilket är att flickorna är ordningsamma och städar. Detta är något som 

Wendy ofta gör. Hon beskrivs som en brådmogen och omtänksam flicka som tycker om att ta 

hand om andra människor. 

 

She told them to clear away and sat down to her workbasket: a heavy load of 

stockings and every knee with a hole in it as usual. […] While she sewed they 

played around her; such a group of happy faces limbs lit up by that romantic fire. 

(Barrie 1987, s. 110–111).  

 

Wendy sitter här och syr pojkarnas kläder som är trasiga, hon finner ro i det och gör det 

villigt. Hon låter dem leka omkring henne medan hon gör sina sysslor vilket hon finner 

acceptabelt. Enligt Kårelands (2015, s. 179) och Andraes (2001, s. 59) resonemang uppfyller 

Wendy de feminina dragen då hon ses som en ”liten hjälpreda” och försöker hålla ordning på 

alla pojkarna i Neverland. Hon tar hand om andra människor, hon är ordningsam, mjuk och 
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känslosam. När hon först möter Peter ska hon hjälpa honom att sy fast hans skugga, som han 

försöker få fast med en tvål själv.  

 

” It must be sewn on,” she said, just a little patronisingly.  

“What is sewn?” he asked. […] 

“I shall sew it on for you, my little man,” she said, though he was as tall as herself; 

and she got out her housewife, and sewed the shadow on to Peter’s foot. (Barrie 

1987, s. 26). 

 

Vid detta tillfälle syr hon fast Peters skugga, hon vet precis vad hon ska göra och gör det 

riktigt. Hon låter dock lite nedlåtande mot Peter när hon vet att skuggan måste sys fast, inte 

tvålas på. Dock hjälper hon honom och på så vis tar hon också hand om honom. Som tack för 

hjälpen låter Peter henne följa med till Neverland. Men omtänksam som hon är vill hon 

givetvis ha med sig sina yngre bröder som älskar äventyr och pirater. Hon övertalar därför 

Peter att låta dem följa med. 

 

” Wendy, do come with me and tell the other boys.” […] 

How could she resist. ” Of course it’s awfully fascinating!” she cried. “Peter would 

you teach John and Michael to fly too?” 

“If you like,” he said indifferently; and she ran to John and Michael and shook 

them. (Barrie 1987, s. 33–34). 

 

Wendy är exalterad över att få flyga till en helt ny värld som hon har drömt om under en 

längre tid. Hennes bröder delade dessa drömmar med henne och såklart måste hon få ta med 

dem om hon fick möjligheten. Tursamt nog går Peter med på det.  

Det som framgår i boken är att Wendy har en väldigt bra relation till sin mor, Mrs. Darling, 

hon kan berätta för henne om Peter Pan utan att bli dömd för sin fantasifullhet.  

 

” But who is he, my pet?”  

“He is Peter Pan, you know, mother.” 
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At first Mrs. Darling did not know, but after thinking back into her childhood she 

just remembered a Peter Pan who was said to live with the fairies. […] “Besides,” 

she said to Wendy, “he would be grown up by this time.”  

“Oh no, he isn’t grown up,” Wendy assured her confidently, “and he is just my 

size.” She meant that he was her size in both mind and body; she didn’t know how 

she knew it, she just knew it. (Barrie 1987, s. 8).  

 

Här kan vi se att Wendy lätt kan prata med sin mor om vad hon tror är verklighet. Hennes 

mamma dömer henne inte utan frågar istället mer om saken som hon avslappnat kan svara på.  

Detta kan vi dock analysera då under denna tid sökte döttrarna rådgivning och uppfostrades 

mest av sina mödrar. Det ses därför inte som något ovanligt att Wendy har en bra relation till 

sin mor.  

I större delen av boken kan Wendy ses som en statisk karaktär, enligt Nikolajevas (2004, s. 

109–110) resonemang, då hon gestaltas som vänlig och omtänksam och definieras av dessa 

egenskaper genom hela berättelsen. Men i bokens slutskede förändrar hon sin livssyn. 

Slutligen när Wendy står för ett val mellan att stanna i Neverland och aldrig växa upp, där hon 

alltid kommer få leka och vara pojkarnas mor. Eller att åka hem och växa upp, utbilda sig för 

att till slut gifta sig och skaffa egna barn. Gör hon valet att hon vill åka hem.  

 

” Wendy, let us go home,” cried John and Michael together.  

“Yes,” she said clutching them. […] “At once,” Wendy replied resolutely, for the 

horrible thought had come to her: “Perhaps mother is in half mourning by this 

time.” (Barrie 1987, s. 120).  

 

Wendy vill åka hem för att inte göra sin mor orolig och med sig tar hon The Lost Boys och 

hon trodde även Peter. Men han gick tyvärr inte att övertala, däremot fick hon åka tillbaka till 

honom varje vår för att städa. Detta val som Wendy gör resulterar i att hon också ses som en 

dynamisk karaktär enligt Nikolajevas (2004, s. 109–110) beskrivning. 

Sammanfattningsvis är Wendy en liten flicka som tycker om att ta hand om andra människor, 

hon ser sig själv som en liten flicka som intar modersrollen i Neverland. Hon kan mycket om 

vad husmödrar gör. Wendy är den äldsta av barnen och får på så vis mer ansvar, hon har tagit 
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hand om sina bröder under uppväxten, då ses det inte som något unikt att hon tar hand om 

pojkarna och Peter i Neverland. För att inte göra sin egen mor för orolig bestämmer hon sig 

för att hon och hennes bröder till slut måste återvända hem. 

3.2.5 Mrs. Darling  

Något som jag har nämnt tidigare är att den generella definitionen av genus enligt Kåreland 

(2015, s. 179) är att kvinnorna ska ta hand om männen i större delen av boken, exempelvis 

hjälper Mrs. Darling sin man med att knyta slipsen när han inte klarar av det själv. Hon tar 

hand om sin make och sina barn som ofta stökar till det. Men vi kan även vända på 

förhållandena mellan Mrs. Darling och hennes familj. I och med att hon tar hand om dem och 

hjälper dem när de behöver det resulterar det att de förlitar sig på henne och på så vis intar 

även hon en ledande roll i familjen. Mrs. Darling är en mor som aldrig låter sina barn vara 

utan henne, hon har svårt att lämna dem bara för en kväll för att gå på fest med sin make. Hon 

är den omtänksamma modern varje barn vill ha. 

 

” Oh, how I wish that I wasn’t going to a party to-night!” Even Michael, already 

half asleep, knew that she was perturbed and he asked, “Can anything harm us, 

mother, after the night-lights are lit?” 

“Nothing, precious, “she said; “they are the eyes a mother leaves behind her to 

guard her children.” (Barrie 1987, s. 22).  

 

Denna situation visar att Mrs. Darling är en beskyddande mor som trivs att vara i sina barns 

sällskap. Även om hon ska vara borta från dem för bara en kväll lugnar hon dem och sig själv 

med att förklara att nattlamporna är hennes ögon som vakar över dem när de sover. 

Mrs. Darling framstår också som feminin med ungefär samma kvalifikationer som Wendy. 

Hon är hjälpsam, ordningsam och utstrålar trygghet till sina barn. Mrs. Darling framställs som 

en feminin karaktär på det sättet att hon är kärleksfull och har en nära relation till sina barn. 

Hon framstår som kärleksfull i och med att hon sorterar barnens tankar medan de sover och 

det resulterar i att hon framställs som en feminin karaktär enligt Kårelands (2015, s. 179) 

resonemang. Hon är mycket omtänksam men mystisk. När Wendy och pojkarna pratar om 

Peter Pan känner hon igen namnet, hon hade själv hört berättelserna när hon var liten.  
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Mrs. Darling first heard of Peter when she was tidying up her children’s minds. It 

is the nightly custom of every good mother after her children are asleep to 

rummage in their minds and put things straight for the next morning, repacking into 

their proper places the many articles that have wandered during the day. (Barrie 

1987, s. 5).  

 

Vid detta tillfälle sover Mrs. Darlings barn och när de sover beskrivs det i boken att hon 

’städar’ deras tankar som gått runt i deras huvuden hela dagen. Detta beskrivs väldigt oklart, 

då det inte framgår hur hon gör detta eller varför, men i bokens värld är detta ett naturligt 

fenomen. Hennes förnamn nämns aldrig heller i boken, även detta kan tolkas som att hon är 

en mystisk karaktär.  

I boken beskrivs Mrs. Darling som en kvinna med ett starkt psyke, hon har även en så kallad 

”kyss” i det högra hörnet av sin mun som ingen förutom Peter kan nå.  

 

[…] and her sweet mocking mouth had one kiss on it that Wendy could never get, 

though there it was, perfectly conspicuous in the righthand corner. […] He (Mr. 

Darling) got all of her, except the innermost box and the kiss. […] Of course Peter 

promised; and then he flew away. He took Mrs. Darling’s kiss with him. The kiss 

that had been for no one else Peter took quite easily. Funny. But she seemed 

satisfied. (Barrie 1987, s. 1–2, 182). 

 

Mrs. Darlings kyss som befinner sig i hennes högra mungipa nämns flera gånger i boken. Det 

verkar som om den inte är tillägnad någon karaktär förrän i de sista sidorna när Peter tar med 

sig den när han flyger iväg. Hela händelsen och beskrivningen av den så kallade kyssen 

beskrivs oklart, men som läsare får man uppfattningen av att kyssen i detta fall är ett ting. 

Både kyssen och sorteringen av tankarna klassas i dessa fall som övernaturliga fenomen 

utifrån Kjersén Edmans (2002, s. 30, 202), Nordlinder (1991, s. 25) och Nikolajevas (1998, s. 

7) beskrivningar av saga och fantasy genrerna.  

Precis som Wendy ses Mrs. Darling som en statisk karaktär i större delen av boken då även 

hon gestaltas som vänlig och omtänksam och definieras av dessa egenskaper genom hela 

berättelsen. Det är enbart i början och i slutet som vi som läsare får möta Mrs. Darling och 
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hon är definitionen av en moders gestalt och uppfyller alla de feminina egenskaperna enligt 

Kårelands (2015, s. 179) och Andraes (2002, s. 59) beskrivningar. 

Sammanfattningsvis är Mrs. Darling en mystisk kvinna som är mån om sina barn. Hon 

framställs som en lugn och ordningsam karaktär som accepterar ett barns fantasifulla tankar. 

Vid denna tid som berättelsen utspelar sig var det ofta modern som såg till hushållet och tog 

hand om barnen, hennes egenskaper som modersrollen är därför väntade. Hennes 

hemlighetsfulla kyss som inte ens hennes man har kommit åt hör till Peter i slutändan. Trots 

att hon kan anses vara överbeskyddande tillåter hon i slutet av boken att Wendy får vårstäda 

hos Peter och adopterar The Lost Boys med sin man.  

3.2.6 Tinker Bell 

Tinker Bell är den karaktär som förändras mest i boken. Hon gestaltas som en envis, svartsjuk 

liten älva som absolut måste få sin vilja igenom: att få Peter för sig själv. Tinker Bell har 

också ett grovt språk och svär som en pirat när hon är arg eller irriterad. Hon tror sig även 

vara i en kärlekstriangel mellan Wendy och Peter och gör allt för att göra livet surt för 

Wendy. 

 

Peter thimbled her, and almost immediately she screeched. “What is it, Wendy?”  

“It was exactly as if someone were pulling my hair.” 

“That must have been Tink. I never knew her so naughty before.” And indeed Tink 

was darting about again, using offensive language. “She says she will do that to 

you, Wendy, every time I give you a thimble.” 

“But why?” 

“Why, Tink?” Again Tink replied, ”You silly ass.” (Barrie 1987, s. 32). 

 

Vid denna händelse drar Tinker Bell Wendy i håret för att komma emellan dem. Hon förklarar 

dock inte för Peter varför hon gjorde det och avslutar utfrågningen istället med att förolämpa 

honom. Svartsjukan är den mest framträdande egenskapen hos Tinker Bell och det sker 

många incidenter mellan henne, Wendy och Peter. När de kommer till Neverland lurar Tinker 

Bell Tootles att skjuta ner Wendy genom att hon får honom att tro att hon är en fågel som 

Peter vill att han skjuter ner. 
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” Hullo Tink,” cried the wondering boys. Tink’s reply rang out: “Peter want you to 

shoot the Wendy.” It was not in their nature to question when Peter ordered. “Let 

us do what Peter wishes.” […] All but Tootles popped down their trees. He had a 

bow and arrow with him, and Tink noted it, and rubbed her little hands. “Quick, 

Tootles, quick,” she screamed. “Peter will be so pleased.” Tootles excitedly fitted 

the arrow to his bow.” Out of the way, Tink”, he shouted; and then he fired, and 

Wendy fluttered to the ground with an arrow in her breast. (Barrie 1987, s. 65).  

 

Denna incident som Tinker Bell har orsakat är fruktansvärd. Hon utnyttjar The Lost Boys 

tillgivenhet för Peter för att kunna få sin rival ur vägen. Tinker Bell lockar dem med att Peter 

kommer bli nöjd över att de skjuter ner Wendy och i och med att de vill göra honom glad 

följer de hennes uppmaning. Wendy överlever emellertid pilen som hon får i sitt bröst. 

Men trots denna svartsjuka beteende är hon sig trogen Peter och hon varnar honom för giftet 

som Hook har gjort till honom som hon sedan tar själv. På så vis tar hon hand om Peter och 

uppfyller den generella definitionen av genus enligt Kåreland, där de kvinnliga karaktärerna 

tar hand om de manliga karaktärerna (s. 178).  

  

” No!” shrieked Tinker Bell, who had heard Hook muttering about his deed as he 

sped through the forest. 

“Why not?” 

“It’s poisoned.” […] He (Peter) raised the cup. No time for words now, time for 

deeds; and with one of her lightning movements Tink got between his lips and the 

draught, and drained it to the dregs. […] “What is the matter with you?” Peter, 

suddenly afraid.  

” It was poisoned, Peter,” she told him softly;” and now I am going to be dead.” 

“O Tink, did you drink it to save me?” 

“Yes.” 

”But why, Tink?” Her wings would scarcely carry her now, but in reply she 

alighted on his shoulder and gave his chin a loving bite. She whispered in his ear, 

“You silly ass.” (Barrie 1987, s. 140–141).  

 

Denna scen i boken visar att Tinker Bell verkligen älskar Peter, hon offrar sitt liv för honom. 

Precis som innan förklarar hon inte sina handlingar och svarar honom istället med en 
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förolämpning. Peter räddar henne trots allt genom att ropa ut till alla barn att de ska säga att 

de tror på älvor, och de gör dem. Genom att offra sitt liv för Peter visar hon att hon har fler 

egenskaper än svartsjuka och envishet. Hon bryr sig om sina nära och kära och är redo att 

göra allt för dem. I och med att hon även får sin vilja fram i slutändan och får Peter för sig 

själv, släpper hon svartsjukan mot Wendy. Detta tolkar jag utifrån Nikolajevas (2004, s. 109–

110) resonemang att Tinker Bell på så vis är en dynamisk karaktär.  

Tinker Bell skiljer sig från de andra kvinnliga karaktärerna i boken. Hon framställs enligt 

boken som både en feminin och maskulin karaktär utifrån Kårelands (2015) och Andraes 

(2001) beskrivningar. Enligt Kåreland (2015, s. 177) gestaltas hon som en maskulin karaktär 

då hon är aggressiv och busig, men hon är även en feminin karaktär i det avseendet att hon är 

känslosam. Tinker Bell uppfyller även Andraes (2001, s. 59) framställning av feminina 

karaktärer då hon är modig, målmedveten och tuff. Hon är en älva som kommer från 

Neverland. I boken framställs hon som ett ljussken som vid en närmre titt är en vacker kvinna 

med former.  

 

It was not really a light; it made this light by flashing about so quickly, but when it 

came to rest for a second you saw it was a fairy, no longer than your hand, but still 

growing. It was a girl called Tinker Bell exquisitely gowned in a skeleton leaf, cut 

low and square, through which her figure could be seen to best advantage. She was 

slightly inclined to embonpoint. (Barrie 1987, s. 23–24).  

 

Denna scen är den första som beskriver vad Tinker Bell är och hur hon faktiskt ser ut. Hon 

beskrivs först som ett ljussken men när hon står still kan man se att hon är en liten älva som är 

klädd i en dräkt av löv. Hon framstår också som en mullig liten älva. 

I ett avseende uppfyller Tinker Bell även kriterierna för Andraes (2001, s. 68) term pojkflicka, 

då hon flörtar med Peter, men också för att hon leker och umgås med alla pojkarna. Hon är 

uppvuxen tillsammans med dem och på så vid påverkas hennes egenskaper av dem. Tinker 

Bells vardag består av äventyr med Peter och The Lost Boys, det är därför inte underligt att 

hon påverkas av detta.  

För att summera den lilla älvan, Tinker Bell så framstår hon som en karaktär med en kurvig 

kropp som har en enorm svartsjuka. När hon befinner sig i en kärlekstriangel med Peter och 
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Wendy tar hon sig an oförlåtliga metoder. Men i slutändan visar det sig att hon bryr sig om 

sina nära och kära och offrar till och med sitt liv för dem. Tinker Bell som är ett övernaturligt 

väsen i berättelsen är alldeles speciell, hennes roll är Peters följeslagare och hon ser efter 

honom och gör honom sällskap i alla hans äventyr. Hon är en egen karaktär och har en unik 

roll i berättelsen. 

4. Diskussion av analys och didaktisk frågeställning 
I detta avsnitt kommer jag diskutera och besvara mina frågeställningar gällande 

karaktärsframställningarna gentemot maskulint och feminint utifrån min analys. Jag kommer 

även diskutera de didaktiska möjligheterna som Peter Pan erbjuder när det gäller att arbeta 

med genusperspektiv i skolan. Min diskussion kommer utgå främst från värdegrunden i 

läroplanen för grundskolans f-3 men också det centrala innehållet för svenskämnet, 

(Skolverket 2016). Avslutningsvis kommer jag att diskutera hur jag själv skulle kunna 

använda mig av boken i min egen undervisning. Till min hjälp använder jag mig av Kårelands 

(2015), Andraes (2001) och Söderbloms (2013) resonemang.  

Vad jag har kommit fram till i min summering av hur de sex utvalda karaktärerna framställs, 

kan jag konstatera att de skiljer sig från varandra i vissa avseenden. Med detta menar jag att 

både de manliga och kvinnliga karaktärerna skiljer sig åt i framställningen. Exempelvis skiljer 

sig den äventyrslystne Peter från den arbetsamma och lugna Mr. Darling. Däremot möts dessa 

två karaktärer i en egenskap som de båda har: barnsligheten. Dock bör läsaren ha i åtanke att 

Peter är barnslig för att han inte vill växa upp och vill leka hela tiden, medan Mr. Darling är 

barnslig för att han förstorar småsaker som inte går som han vill, exempelvis händelsen med 

slipsen. Utifrån Kåreland (2015, s. 179) är detta en vanlig maskulin/pojkaktig egenskap för 

litterära karaktärer. Om vi istället jämför Mr. Darling med Captain Hook framställs de som 

relativt lika varandra. Båda karaktärerna är respekterade och måna om sin stolthet. Det som 

skiljer dem åt är hur de gestaltas i slutet av boken: Mr. Darling besitter feminina drag i och 

med att han lägger sin stolthet åt sidan och visar sitt mjukare jag, medan Captain Hook istället 

dör innan han får möjligheten att förändras. Trots detta bör det även finnas i åtanke att Hook 

också har feminina egenskaper då han älskar musik och blommor, vilket visar att han också är 

känslig och målmedveten. Men Hook är också maskulin i och med att han är stark och 

aggressiv.  

Om vi istället fokuserar på de feminina karaktärerna och hur de framställs är Wendy och Mrs. 

Darling otroligt lika varandra, både till sättet och i utvecklingen under berättelsens gång. Mrs. 
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Darling möter vi däremot bara i början och i slutet, medan vi får följa Wendy under hela 

berättelsen. De besitter samma egenskaper: ordningssamhet, känslosamhet och båda visar 

omtanke för sina närmsta. Det visar sig alltså att de har majoriteten av de feminina dragen 

enligt Kårelands (2015) och Andraes (2001) beskrivningar. Den karaktär som framställdes 

både som en maskulin och feminin karaktär utifrån de definitioner jag har utgått från är 

Tinker Bell. Hon har maskulina influenser från Peter och The Lost Boys då hon umgås mest 

med dem, men i och med att hon också flirtar med Peter, faller hon på så vis även under 

definitionen som pojkflicka, utifrån Andraes (2001, s. 68) beskrivning. Hon är feminin i det 

avseendet att hon är känslosam och avundsjuk, men hon är också maskulin då hon är 

aggressiv och stark. Hon definieras även för sin svartsjuka som en elak liten älva, men 

egentligen är hon redo att offra allt för sina närmaste.  

Med utgångspunkt i Kårelands (2015) och Andraes (2001) resonemang om maskulina och 

feminina karaktärer i litteraturen var dessa utvalda tämligen svåra att definiera som det ena 

eller det andra. Den karaktär som tydligt framställs som en maskulin karaktär är emellertid 

enbart Peter, han har alla de egenskaper som karaktäriserar en pojke eller en man inom 

litteraturen. De kvinnliga karaktärer som besitter alla egenskaper en feminin karaktär inom 

litteraturen ska ha är både Mrs. Darling och Wendy, vilket även kan ha sin grund i att de är 

mor och dotter. Med detta som grund är de didaktiska möjligheterna utifrån boken åtskilliga. I 

och med att karaktärerna skiljer sig åt både genom handlingar men också egenskaper är det 

också svårt att definiera exakt hur genus framställs i boken. Men den generella definitionen av 

genus är att pojkarna stökar till, busar och är ute efter äventyr, medan flickorna är 

ordningsamma och städar, vilket går att tolka utifrån Kårelands (2015, s. 179) resonemang. 

Något som läroplaner och styrdokument lyfter fram är att skolan ska främja pojkar och 

flickors rättigheter. Det är viktigt att arbeta mot stereotypiska könsroller och att varje individ 

får accepteras som de är. Detta citat är från värdegrunden för grundskolans f-3, (Skolverket 

2016), digitala resurs: 

 

Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt 

på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar 

som ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och 

manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den ska därför ge 

utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av 

könstillhörighet. (Skolverket 2016, s. 8).  
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Utifrån detta kan Peter Pan användas för att ge eleverna en syn på hur traditionella 

könsmönster kan framställas men också på litterära karaktärer som inte följer dessa 

mönster. Något som även tas upp i dokumentet Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011 i kursplanen för svenska är att litteraturen 

har en viktig roll för elevernas utveckling inom ämnet, (Skolverket 2016, s. 248). 

Exempelvis beskrivs det att eleverna ska få möjlighet att lära sig om skönlitteratur 

från olika tider samt även från olika delar av världen. I detta avseende är Peter Pan 

en bok som passar in i denna beskrivning då den är kategoriserad som en klassiker 

samt är från en annan del av världen, England. Genom att kombinera värdegrunden 

med svenskämnets centrala innehåll (Skolverket 2016) finns det möjlighet att arbeta 

med olika könsmönster inom litteraturen, både den litteratur som för det traditionella 

resonemanget samt den litteraturen som går emot dem. 

Något som Söderblom (2013, s. 39–41) skriver i avsnittet Tusen och en natt till 

Astrid Lindgren i antologin Börja berätta! Om sagor och berättande samt tips i olika 

genrer av Auraldsson (red), är vad vi kan ge barnen genom en saga idag. Förutom 

kontakten mellan lyssnare och berättare menar hon att vi ger dem så mycket mer. Ett 

exempel är att vi ger dem hopp om att även den minsta och svagaste personen kan 

lyckas här i världen. Genom att använda sig av en saga i undervisningen ger vi dem 

även möjligheten att främja deras intressen och erfarenheter, samt kanske även ge 

dem nya. Även här kan Peter Pan användas för att den visar att om en liten pojke 

som Peter kan besegra en slug skurk som Captain Hook kan det ge eleverna hopp om 

att de också har styrka och mod. För att kunna arbeta mot traditionella könsmönster 

kan man som lärare därför vända på rollerna och fråga eleverna om en flicka skulle 

kunna besegra Hook eller någon annan litterär skurk. Ytterligare en aspekt som 

Söderblom (2013, s. 40) lyfter fram är att vi även har möjlighet att stärka elevernas 

fantasi. Genom att använda sig av högläsning kan de skapa sig egna inre bilder av 

hur karaktärerna och miljön ser ut, deras koncentrationsförmåga stärks även på detta 

sätt. Jag själv skulle använda mig av Peter Pan för just högläsning, då det är en bok 

som kan vara svår att förstå om man inte har möjligheten att måla upp inre bilder för 

sig själv.  
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Något som Kåreland (2015, s. 211) skriver om är hur barn idag ofta väljer att läsa i 

digitala medier eller annan lättillgänglig litteratur som exempelvis serietidningar. Det 

är inte en självklarhet att alla barn får en ensam stund med en närstående och får en 

bok uppläst för sig. Med detta vill jag uppmärksamma att det ligger mycket ansvar 

hos pedagogen för att kunna ge alla barn den upplevelsen och utvecklingen.  

Med detta som grund skulle jag själv använda mig av Peter Pan av J.M Barrie (1987) i 

undervisningen. Det finns många användningsområden för boken, men jag skulle använda 

boken för att uppmärksamma könsrollerna. Hur ser eleverna dessa? Uppmärksammar de dem 

ens? Det finns oändliga diskussioner om hur könsrollerna kan motarbetas, tillsammans med 

barnen kan läraren skriva en rakt motsatt version av Peter Pan. Med detta menar jag att alla 

karaktärer kan skrivas om till sin motsats, Peter blir en flicka som går emot alla stereotypiska 

könsmönster. Något som även kan diskuteras i klassrummet är varför titeln på boken enbart 

har en av huvudpersonernas namn, Peter Pan. Originalversionen har båda namnen i sig, Peter 

and Wendy, men varför har Wendys namn tagits bort? Boken i sig förmedlar ett bra budskap 

för barnen med att ha två huvudpersoner: en pojke och en flicka.  Men att titeln endast lyfter 

fram en av dem kan diskuteras, vad tror eleverna att boken skulle ha handlat om, om den hette 

”Wendy Darling”? Utifrån elevernas svar kan man då urskilja hur de ser på de manliga och 

kvinnliga litterära stereotyperna. Om eleverna svarar att boken kommer att handla om Wendy 

och hennes liv kan det ses som att de stereotypiska könsrollerna omedvetet träder fram. Om 

eleverna istället svarar att de tror att boken kommer att handla om Peter Pans berättelse men 

att det är utifrån Wendys perspektiv kan man som lärare tolka det som att elevernas tankegång 

delvis går emot de traditionella könsmönstren inom litteraturen. Om eleverna istället svarar att 

de tror att boken kommer handla om Wendy som Peter Pan och har sitt eget äventyr i 

Neverland går elevernas tankegångar helt emot de stereotypiska könsmönstren i litteraturen. 

Utifrån detta resonemang har jag använt mig av Kårelands (2015) diskussion om hur lärandet 

ska ses som en process där ”oförutsägbara kopplingar […] och experimenterande av olika 

slag”, (s. 102) står i fokus. Hon menar att genom att experimentera med hjälp av diskussioner 

i klassrummet finns det möjlighet att bli bekant med oförutsedda aspekter som främjar 

lärandet.  

Det finns även möjlighet att använda boken med avsikt för ämnesintegrering. I och med att 

boken är skriven på engelska, men i en svårare grad, kan den användas för högläsning. Jag 

skulle även använda mig av boken för att jämföra den med olika filmatiseringar med eleverna, 
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de skulle kunna få välja film att utgå ifrån och vi kan diskutera de olika karaktärerna och 

miljöerna. Inom ämnet svenska kan Peter Pan användas för att skriva en saga genom att 

exempelvis låta eleverna fortsätta skriva på berättelsen eller göra en egen moderniserad 

version av den. Som sagt, en bok inom dessa genrer ger en pedagog oändliga 

användningsmöjligheter för undervisningen. Som tidigare nämnt är Peter Pan en klassiker, 

den kan på så sätt användas inom historieämnet för att diskutera äldre litteratur. Det finns 

även möjlighet att analysera J.M Barries liv och koppling med boken tillsammans med 

eleverna, om han levde idag vad skulle de fråga honom? Hur skulle en modern Peter Pan 

berättelse se ut idag? Skulle det bli några likheter eller skillnader? Dessa resonemang kan ses 

som förslag för ytterligare studier kring Peter Pan, i och med att berättelsen finns med oss än 

idag betyder det att den fortfarande är intressant att analysera. 

5. Avslutande reflektioner 
Utifrån detta arbete och analys kan jag konstatera att könsrollerna i Peter Pan inte skiljer sig 

från varandra så mycket som jag trodde från början. Om jag utgår från huvudkaraktärerna 

Peter och Wendy gestaltas de som tydligt skilda, men utifrån samtliga karaktärsanalyser 

stämmer inte detta. Ett exempel är att både Mr. Darling och Captain Hook besitter maskulina 

och feminina drag utifrån Kåreland (2015) och Andrae (2001). Det visar sig alltså att 

Neverland inte var så könsindelat som jag först trodde. Trots detta kan boken ändå användas i 

undervisningssyfte då det alltid går att diskutera hur olika karaktärer framställs i boken. 

Karaktärerna har egenskaper som vi alla känner igen oss i vilket visar att vi påverkas av den 

litteratur vi läser. Det går att förstå varför Peter Pan har blivit en populär klassiker som är 

odödlig och används från generation till generation. Den har med tiden moderniserats och 

framställts på olika sätt, men berättelsen om Peter och de andra karaktärerna finns med oss 

alla.  

Jag har förhoppningar om att du som läsare kan ta del av denna analys av denna underbara, 

skönlitterära klassiker. Om du är pedagog hoppas jag att du har användning av detta i din 

undervisning. Om du är en utomstående läsare hoppas jag att du tar dig tid att läsa boken för 

att kunna få skapa din egen bild av J.M Barries otroliga historia om pojken som kunde flyga 

från Neverland.  
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