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Abstract  
Ida Persson (2018). Andra till höger och så rakt fram till morgonen. (Second star to the right 

and straight on ’til morning). Självständigt arbete, avancerad nivå, inriktning f-3, 15 

högskolepoäng. Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.  

 

Denna komparativa analys jämför J.M. Barries Peter Pan och Wendy (2013) med Disneys 

Peter Pan (2015) för att se hur karaktärerna förändrats genom adaptionen av berättelsen. En 

narrativ analys presenterar berättelsens intrig och följs av en komparativ analys av de två 

verken där fokus ligger på vad som tagits bort vid adaptionen och hur karaktärerna framställs. 

Analysen visar hur mycket som vid adaptionen tagits bort och att detta påverkar bilden 

läsaren får av karaktärerna.  

 

Nyckelord: Peter Pan, Peter Pan och Wendy, J.M. Barrie, Disney, The Walt Disney Company, 

adaption, narrativ analys, komparativ analys, jämförelse 
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1. Inledning 
Att skapa berättelser och förtälja dessa är mänskligt och barn kommer i kontakt med detta 

tidigt och blir själva skickliga berättare. De lär sig att njuta av dessa verk vilket är en 

anledning till varför skönlitteratur är en viktig del av varje barns liv (Holmberg & Ohlsson 

1999, s. 7). 

 

I syftet ur kursplanen för svenska i läroplanen för grundskolan Lgr11 (Skolverket 2017) står 

det: ”I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider 

och skilda delar av världen” (s. 252) samt att: ”I mötet med olika typer av texter, scenkonst 

och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna 

identiteten och sin förståelse för omvärlden” (s. 252). I centralt innehåll ur kursplanen i 

svenska för grundskolan står det att eleverna ska komma i kontakt med: ”Berättande texter 

och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, 

ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och 

poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter” (s. 253), ”Berättande 

texters budskap,uppbyggad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med 

inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar” (s. 254) samt 

med: ”Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer” (s. 254). Berättelser om Peter 

Pan kan användas för att uppfylla flera av de mål läroplanen beskriver, både genom Barries 

Peter Pan och Wendy, men även genom adaptioner som Disneys bilderbok Peter Pan.  

 

Enligt litteraturvetarna Heather Montgomery och Nicola J. Watsons bok Children’s 

Literature: Classic Texts and Contemporary Trends (2009) är J.M. Barries pjäs Peter Pan 

(1904) troligtvis ett av de mest studerade och adapterade verken idag. Även de som inte sett 

pjäsen, eller läst Barries egen adaption Peter Pan och Wendy (1911), känner till historien om 

”pojken som inte ville växa upp” (s. 5). Montgomery och Watson (2009) skriver att 

berättelsen lånats ut till revision och adaption redan från början och att detta var något Barrie 

tillät då han själv reviderade sina verk flertalet gånger (s. 153-154). Walt Disney och The 

Walt Disney Company har sedan tidigt adapterat olika verk och Disneys filmer och böcker är 

något de flesta träffar på under sin barndom. Det är därför inte konstigt att en adaption av 

berättelsen om Peter Pan gjordes i form av en film 1953 och att Disney även släppt flera 

versioner av bilderböcker baserade på sagan  
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1.1 Syfte och frågeställningar: 

Syftet med denna uppsats är att jämföra en illustrerad utgåva av J.M. Barries verk Peter Pan 

och Wendy (2013) översatt av Christina Westman med Disneys bilderbok Peter Pan (2015) 

översatt av Zrinka Raguz och Elizabeta Glasnovic Raguz för att undersöka hur texten 

bearbetats. De valda verken är adaptioner, J.M. Barries Peter Pan och Wendy är enligt 

författaren Daniel Hahns bok The Oxford Companion to Children’s Literature (2015) baserad 

på Barries pjäs Peter Pan från 1904 (s.450) och Disneys Peter Pan är baserad på Disneys film 

från 1953, vilket framgår genom illustrationerna. Jag kommer att hänvisa till Barries och 

Disneys verk som Peter Pan och Wendy och Peter Pan.  

 

Jag gör en jämförelse med utgångspunkt i karaktärsskildringarna för att se hur karaktärerna 

framställs i de olika verken och vilka skillnader och likheter som förekommer. Detta gör jag 

genom att analysera karaktärerna i de båda verken, samt genom att undersöka om någonting 

från Peter Pan och Wendy valts bort i Peter Pan. Även bilderna i böckerna undersöks för att 

se om de ger läsaren en djupare förståelse för karaktärerna. Jag avslutar uppsatsen med en 

diskussion angående hur Peter Pan och dess karaktärer kan användas i klassrummet.  

 

Frågeställningarna som jag ska besvara är: 

• Finns det avsnitt i J.M. Barries Peter Pan och Wendy som inte finns i Disneys Peter 

Pan? 

• Har karaktärerna från J.M. Barries Peter Pan och Wendy förändrats vid adaptionen till 

Disneys Peter Pan?  

 

1.2 Val av primärmaterial  

Att arbeta med skönlitteratur kan möjliggöra och underlätta arbete kring ämnen som böcker 

tar upp, detta kan vara exempelvis ”att växa upp”. Mitt val att göra en komparativ analys av 

två verk gjordes då jämförelser som dessa kan användas i ett pedagogiskt syfte för att 

undervisa kring exempelvis adaptioner och deras betydelse för barns vardag.  

 

Valet att jämföra Peter Pan och Wendy med Peter Pan var för mig personligt. Det är en 

berättelse som jag, som så många andra, växt upp med och jag har då kommit i kontakt med 

många adaptioner och sett likheter och skillnader. Disneys film Peter Pan (1953) var den 

första adaptionen jag kom i kontakt med, därefter blev bilderböcker snabbt aktuellt och på 

grund av mitt intresse för skönlitteratur var det just bilderboken jag valde och inte filmen. Det 
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var även genom mitt intresse som jag i tonåren läste Peter Pan och Wendy och fastnade för 

Barries version. Att Peter var en av de skönlitterära karaktärer som jag haft störst fascination 

inför under min uppväxt gjorde att valet blev enkelt när det kom till vad jag skulle skriva om.  

 

1.2.1 J.M. Barrie 

De biografiska uppgifterna om J.M. Barrie är hämtade ur Daniel Hahns The Oxford 

Companion to Children’s Literature (2015), ett verk där Hahn samlat information kring en 

mängd författare och deras verk.  

 

James Matthew Barrie föddes 1860 i staden Kirriemuir i Skottland (Hahn 2015, s. 51) och är 

en berömd författare och dramatiker mest känd för sin pjäs och sin bok om Peter Pan. Redan 

som liten lekte han teater och spelade upp dramer för familj och vänner. Hans barndom, både 

det lyckliga stunderna och de tragedier han upplevde, inspirerade honom i hans framtida verk. 

Hans äldre bror Davids död och hans mamma Margarets sorg sägs vara hur pojken som aldrig 

växte upp kom till, och Margarets moderliga kärlek sägs vara anledningen till att Wendy tog 

sig an rollen som mamma i hans verk (Hahn 2015, s. 52).  

 

Barrie började sin karriär som journalist och flyttade 1885 till London för att påbörja en 

karriär som frilansförfattare. Han började under 1880-talet att skriva pjäser och träffade 

därigenom sin fru. Han var en barnkär man men fick aldrig några egna barn. (Hahn 2015, s. 

52) Under promenader i Kensington Gardens träffade Barrie bröderna Davis som blev en stor 

del av hans liv. Dessa pojkar och deras lek inspirerade honom till de borttappade pojkarna i 

berättelsen om Peter Pan och den näst yngste av barnen, Peter, sägs ha varit inspirationen till 

just Peter Pan (Hahn 2015, s. 53). När föräldrarna Davis dött tog Barrie sig an en fadersroll 

gentemot de fem pojkarna. Pojkarna uppskattade inte alltid att vara associerade till Barries 

verk om Peter Pan och de hade inte alltid det bästa förhållandet till Barrie. Barrie dog 1937, 

fylld av sorg efter att ha upplevt tre av pojkarnas död. (Hahn, 2015 s. 54).  

 

1.2.2 Walt Disney och Walt Disney Company 

Uppgifterna om Walt Disney samt Walt Disney Company är tagna från Nationalencyklopedin 

(2018) under rubrikerna ”Walt Disney” och ”The Walt Disney Company”.  

 

Walt Disney föddes 1901 och var en amerikansk filmproducent. Han hade under sin karriär, 

genom sitt nyskapande arbete med animerad film, stort inflytande på familjeunderhållning 



 8 

och barns uppväxt. Han grundade 1923 ett filmbolag tillsammans med sin bror som var en 

begåvad animatör (Nationalencyklopedin 2018, ”Walt Disney”). Detta filmbolag är 

föregångaren till dagens Walt Disney Company (Nationalencyklopedin 2018, ”The Walt 

Disney Company”). Tillsammans skapade de exempelvis karaktären Musse Pigg, 

huvudperson i bland annat den första animerade filmen med ljud. Efter detta präglade 

kortfilmer fyllda med musik och sång filmbolagets fortsatta arbete. Disney utnyttjade sina 

filmers framgång i reklamsyfte då han producerade produkter baserade på dessa som 

exempelvis leksaker, detta blev en stor inkomstkälla till företaget som lever kvar än idag 

(Nationalencyklopedin 2018, ”Walt Disney”).  

 

1934 skapade Disneystudion sin första animerade långfilm, Snövit och de sju dvärgarna, 

denna blev en succé och därefter fortsatte studion med denna typ av produktion. 1952 gjordes 

filmen Peter Pan, en av Disneys många publiksuccéer. Disney var inte alltid delaktig i alla 

projekt filmbolaget skapade, utan dessa filmer har skapats av de många anställda vid 

filmbolaget (Nationalencyklopedin 2018, ”Walt Disney”). Disney dog 1966 men hans 

livsverk lever kvar och utvecklas än idag genom den idag globala verksamheten The Walt 

Disney Company som fortfarande ger ut en mängd olika framgångsrika kreationer 

(Nationalencyklopedin 2018, ”The Walt Disney Company”). 

 

1.2.3 Berättelsen om Peter Pan 

Peter Pan och Wendy publicerades 2013 och är en illustrerad utgåva av J.M. Barries verk. Det 

är en kapitelbok bestående av 17 kapitel och 216 sidor. Det förekommer illustrationer genom 

hela boken, dessa bilder är diffusa och odetaljerade vilket har gjort att jag i min analys bortsett 

till stor det från dessa. Peter Pan är en bilderbok bestående av 64 sidor, publicerad av Disney 

2015. Bilderna är baserade på de från Disneys film Peter Pan (1953) och används i min 

analys av karaktärerna i berättelsen. I detta avsnitt kommer jag att kort sammanfatta 

berättelsen om Peter Pan.  

 

Berättelsen börjar med att presentera familjen Darling bestående av Wendy/Lena, John, 

Michael, hunden Nana samt herr och fru Darling. Denna kväll är herr Darling på dåligt humör 

och binder fast Nana i trädgården för att visa vem som bestämmer, något barnen inte tycker 

om. Föräldrarna ger sig iväg på fest och Peter Pan smyger sig in till barnen tillsammans med 

sin vän, älvan Tingeling, för att leta efter sin skugga. Wendy/Lena vaknar då Peter försöker få 

fast sin skugga och de börjar bekanta sig. Peter vill att hon följer med honom till landet 
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Ingenstans och hon övertalar honom att även hennes bröder ska med. Med hjälp av älvstoft 

och fina tankar flyger barnen iväg.  

 

I landet Ingenstans härjar pirater och deras kapten är Krok. Han är ute efter hämnd på Peter då 

pojken slängt hans hand till en krokodil och försöker därför skjuta ner barnen när de närmar 

sig. På ön finns sex borttappade pojkar som lyssnar till allt Peter säger så när Tingeling lurar 

pojkarna att skjuta ner Wendy/Lena så gör dem det. Peter blir förskräckt vid upptäckten av 

vad som hänt och ber Tingeling att försvinna. 

 

Efter en tid på ön vill Wendy återvända till sina föräldrar och övertalar även sina syskon och 

de borttappade pojkarna att ta sig hem. Peter tycker inte om detta men syskonen och de 

borttappade pojkarna lämnar deras gömställe och en irriterad Peter. Utanför lurar piraterna 

och tar barnen tillfånga. Krok gör ett försök att göra sig av med Peter men lyckas inte då 

Tingeling räddar honom i sista sekund. Peter lurar piraterna och genom sin plan lyckas han 

hjälpa sina vänner. Ett slag mellan piraterna och barnen bryter ut och Peter kampas med Krok 

och vinner när piraten faller ner i krokodilens gap. Barnen tar över skeppet och syskonen 

Darling återvänder till sitt hem i London. 

 

1.3 Disposition 

Jag har ovan inlett uppsatsen med att beskriva varför jag valt att jämföra två verk och även 

presenterat mitt syfte samt mina frågeställningar. Jag har även motiverat mitt val av 

primärmaterial samt gjort en kort presentation av J.M. Barrie samt Walt Disney och The Walt 

Disney Company. Sammanfattningar av Peter Pan och Wendy samt Peter Pan har även 

gjorts.  

 

Jag kommer nu att presentera de teoretiska begrepp samt metoder jag använt vid min analys. 

Jag har då valt att beskriva begreppen ”adaption”, ”bilderbok” samt hur en kan analysera 

litterära karaktärer. Jag beskriver även de analysmetoder jag valt att använda, narrativ samt 

komparativ analys. Därefter tar jag upp tidigare forskning som gjorts kring ämnet.  

 

Efter presenteras min analys där jag börjar med att ta upp ändringar som gjorts i kapitlen som 

kan påverka läsarens syn på karaktärerna. Jag går sedan in på hur karaktärerna Peter Pan, 

Wendy, Tingeling, Kapten Krok och de borttappade/förlorade pojkarna bearbetats genom 

adaptionen. Jag avslutar uppsatsen med en diskussion kring min analys samt hur Peter Pan 
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kan användas i klassrummet. 

 

2. Teori och metod  
 

2.1 Teori  

För att analysera och jämföra J.M. Barries verk med Disneys har jag valt att använda mig av 

ett antal teoretiska begrepp som jag nedan presenterar.  

 

2.1.1 Adaption 

Nationalencyklopedin beskriver begreppet ”adaption” som en anpassning till yttre 

omständigheter (Nationalencyklopedin 2018, ”adaption”) och vid en adaption av ett litterärt 

verk är det just en anpassning som sker. Linda Hutcheons menar i boken A Theory of 

Adaption (2006) att begreppet adaption kan ses utifrån tre olika perspektiv som är 

sammankopplade. Hon beskriver att adaption är beteckningen på processen som sker vid 

transformationen av ett verk, det transformerade verket samt även den intertextualitet som 

uppstår genom mottagarens relation till föregångaren (s. 8). Denna uppsats fokuserar på de två 

sistnämnda perspektiven.  

 

Hutcheons (2006) lyfter fram att adaptioner inte är nytt för vår tid, utan att det är en del av 

västerländsk kultur sedan länge men att vi idag ser sådana verk mer än någonsin. Vår vardag 

är i dag fylld med adaptioner i form av exempelvis tv-serier, filmer, musikaler, pjäser och 

noveller. Adaptioner finns i flera olika medier och kan göras på många olika sätt, men just i 

denna uppsats analyseras adaption mellan två litterära verk (s. 2). Hutcheons lyfter vikten av 

att se en adaption som ett eget verk och ha i åtanke att det kommer att relateras till sin 

föregångare vilket kommer att påverka läsningen för den som har kunskap kring tidigare 

versioner. En adaption är dock även ett oberoende verk och kan analyseras som sådant menar 

Hutcheons. Det vanligaste sättet att analysera adaptioner är komparativa analyser som lyfter 

fram relationen mellan olika verk och visar på skillnader och likheter (s. 6).  

 

2.1.2 Bilderboken 

Litteraturvetaren Ulla Rhedin (2001) beskriver i sin bok Bilderboken: på väg mot en teori att 

begreppet bilderbok innebär en bok som i skönlitterär mening vill berätta genom en 

kombination av bild och text, där det förekommer minst en bild per uppslag (s. 17). Rhedin 
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(2001) skriver även att bilderboken skiljer sig från övrig barnlitteratur eftersom denna 

kategori inte finns i vuxenlitteraturen vilket betyder att bilderboken är en egen modell som 

snarare legat till grund för en del vuxenböcker. Genom förändringen av synen på barns 

förmågor och behov som skedde under 1700-talet växte en pedagogisk bakgrund till böcker 

för barn fram. Dessa skulle vara illustrerade för att verka som underhållande och öka läsaren 

förståelse för texten vilket skulle uppmuntra till att läsa (s. 23). Rhedin (2001) skriver även 

om att man redan då tyckte att texten i bilderböcker skulle anpassas till sina läsare och därför 

vara av en kortare lättläst karaktär (s. 33).  

 

Än idag fängslas barn av de färgglada illustrationer bilderböcker erbjuder och denna syn lever 

kvar. Detta kommer att diskuteras vidare i diskussionen kring användningen av berättelsen om 

Peter Pan i klassrummet. 

 

The Art of the Disney Golden Books är en historik över bilderböcker av animationshistorikern 

Charles Solomon (2014) som fokuserar på Disneys bokserie Golden books. Där står det om en 

speciell typ av bilderböcker, gyllene böcker, som Disney gett ut sedan början på 1930-talet 

och som genom blandningen av starka färger, tydliga former och fantasifulla målningar hade 

deras böcker en viktig påverkan på de barn som senare skulle skapa revolutionerande filmer 

hos bland annat Disney, DreamWork och Pixar studios (s. 15). En av dessa gyllene böcker 

berättar sagan om Peter Pan (s. 37, 56).  

 

Dessa små gyllene böcker har hjälpt generationer av barn att lära sig läsa, på ett sätt som bara 

just bilderböcker kan göra. Deras lilla storlek, igenkännliga format, lättlästa berättelser och 

levande illustrationer gjorde böckerna tilltalande till barn och genom att höra dem lästa högt 

om och om igen skapades ett övande i, samt ett intresse för att läsa (Solomon, s. 93). Gyllene 

böcker är inte specifikt för just Disney. Denna typ av bilderbok har getts ut av andra utgivare 

som exempelvis FIB som under 1950-talet introducerade formen i Sverige, detta skriver 

litteraturvetaren Kristin Hallberg om i en tidningsartikel för Svenska Dagbladet (2010).  

 

Bilderboken Peter Pan är en adaption av en skönlitterär text vilket gör bilderboken till vad 

Rhedin kallar episk då texten berättartekniskt kan stå för sig själv medan bilderna fungerar 

som komplement till historien. Bilderna är trogna händelserna i texten vilket resulterar i att 

samma moment framställs i dubbla representationssätt vilket kan bidra till förståelse hos en 

ung mottagare som inte ännu knäckt läskoden (Rhedin 2002, s. 82).  
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2.1.3 Att analysera litterära karaktärer 

En adaption av en text, speciellt en längre text, innebär enligt Hutcheons (2006) att det finns 

moment i berättelsen som tas bort (s. 19). Litteraturvetaren Maria Nikolajeva (2017) menar i 

Barnbokens byggklossar att i ett händelseförlopp finns vissa händelser som är viktigare än 

andra. Dessa kan betecknas som kärnhändelser och är av relevans för att berättelsen ska 

utvecklas. Det finns även händelser som inte är av samma vikt och dessa kan därför tas bort 

utan specifik påverkan på själva berättelsen, dessa kan betecknas som sidohändelser. Även 

om sidohändelser inte är relevanta för att berättelsen ska föras framåt kan dessa spela roll vid 

karakterisering av en person (s. 70). Det är just sidohändelser som vid adaptioner av böcker 

kan tas bort menar Nikolajeva (2017, s. 70). Vid den komparativa analysen av Peter Pan och 

Wendy och Peter Pan är det därför av intresse att se vilka delar som tagits bort vid adaptionen 

av berättelsen och hur dessa påverkar bilden av dess karaktärer.  

 

Litteraturvetarna Claes-Göran Holmberg och Anders Ohlsson framhåller i sin bok 

Epikanalys: en introduktion (1999) att händelseförlopp i stor utsträckning förs framåt av 

karaktärer i form av exempelvis människor, djur eller någon form av magisk varelse. Dessa 

karaktärer kan ofta vara så mångsidigt beskrivna att läsaren får känslan av att ha mött en 

verklig människa. En berättelse, och även karaktärerna som denna kretsar kring, är något som 

läsaren skapar med utgångspunkt i det som texten uppger. Genom ett händelseförlopp och det 

som berättas om en viss karaktär kan läsaren få en bild och en förståelse av denna (s. 61). 

Nikolajeva (2017) påpekar att en av de grundläggande frågorna vid analys av karaktärer är 

huruvida vi som läsare ska uppfatta dem som verkliga människor eller som konstruktioner ur 

en text (s. 146). Holmberg och Ohlsson (1999) beskriver att hanteringen av karaktärer som 

verkliga har kritiserats mycket då det ansetts att de inte kan analyseras från något annat än hur 

de uppträder i texten (s. 64). De menar dock att det är läsaren själv som får valet hur de väljer 

att tolka de karaktärer de stöter på men det är viktigt att ha båda synsätten i åtanke (Holmberg 

& Ohlsson 1999, s. 65). Jag anser att det är viktigt att inte anta för mycket utanför texten vid 

analyser som denna, men att karaktärer kan ses som en typ av verklighet vilket kan göra det 

svårt att inte anta saker utanför vad som uttryckligen står i texten. Hutcheons (2006) lyfter 

fram att karaktärer kan bli transporterade från en text till en annan vilket kan vara av vikt för 

de retoriska och estetiska effekterna i ett verk eftersom hon menar att igenkännelse av 

karaktärer engagerar läsarnas fantasi (s. 11).  
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I tidigare litteratur för barn är det vanligt att karaktärsdrag står i klartext som exempelvis att 

en person är feg eller förståndig (Nikolajeva 2017, s. 163). En litterär person föreställs dock i 

text. Läsarens bild av en karaktär påverkas av vad karaktären säger, tänker, sitt utseende, hur 

andra karaktärer uttrycker sig kring den och hur berättaren kommenterar den. Genom att dra 

slutsatser utifrån texten och fylla i eventuella tomrum konstrueras bilden av en karaktär menar 

Nikolajeva (2017, s. 164). Även genom beteende och agerande i ett händelseförlopp kan 

personen vidare karakteriseras. Det kan vara vardagliga händelser som att sova, gå i skolan, 

eller ovanliga händelser som att hitta skatter och rädda andra människor. Det förekommer 

även att karaktärer talar en viss dialekt eller använder sig av slang eller upprepade fraser 

(Nikolajeva 2017, s. 165).  

 

Vid den komparativa analysen av karaktärerna kommer jag att fokusera på vad som står i 

böckerna och göra begränsade antaganden utifrån detta.  

 

2.2 Metod 

I min analys har jag använt mig av två olika analysmetoder för att organisera och utforma min 

uppsats. Dessa presenteras nedan.  

 

2.2.1 Analysmetoder  

De metoder som används i denna studie är narrativ analys samt komparativ analys. En 

definition på narration är enligt Holmberg och Ohlsson (1999) ett berättande som beskriver en 

historia genom händelser i tidsföljd (s. 17). Inledningsvis har en narrativ analys gjorts för att 

redogöra för respektive verk.  

 

Komparativa metoder finns inom flertalet vetenskaper och innebär ett jämförande 

(Nationalencyklopedin 2018, ”Komparativ metod”). Litteraturvetaren Anders Olsson (2002) 

beskriver i uppsatsen ”Intertextualitet, komparation och reception” att begreppet komparativ 

använts redan under antiken (s. 53) och den litteraturvetenskapliga termen ”komparativ” 

myntades redan 1828 i Frankrike (s. 54). En komparativ analys förutsätter att en jämförelse 

görs mellan olika verk för att synliggöra likheter och skillnader. Författaren skriver vidare att 

jämförelse är ett nödvändigt moment i exempelvis begreppsbildning men även klassificering 

av texter. Exempelvis kan ett verk beskrivas som ”romantiskt”, Olsson menar då att det 

förutsätter att verket har vissa egenskaper gemensamt med andra verk (s. 53).  
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Traditionell komparativ forskning har skiljt på olika typer av jämförelser och benämnt dessa 

som genetiska och illustrativa. Det förstnämnda är då det som eftersträvas är att etablera ett 

orsakssamband mellan två verk och att ge ny kunskap kring de olika verken. Det sistnämnda 

innebär att det som söks är att belysa ett förhållande med hjälp av likheter och skillnader samt 

att ge nya perspektiv på versioner av ett specifikt verk (Olsson 2002, s. 59). Denna uppsats 

har inriktat sig på en mer illustrativ komparativ analys då likheter och skillnader varit en 

utgångspunkt i vad som hänt med karaktärer samt intrigen.  

 

3. Tidigare forskning  

Jag har vid mina sökningar av tidigare forskning om Peter Pan, J.M. Barrie och Disney via 

Libris och DiVA stött på ett antal texter som behandlar ämnen som kunnat bidra till min 

uppsats. Vid valet av artiklar som jag använder mig av har jag fokuserat på texter som jag 

anser kan bidra till och är relevanta för min analys. 

 

I mitt sökande kring Peter Pan som berättelse och som karaktär hittade jag flera böcker och 

andra texter som är hämtade från Libris. Amy Billones bok The Future of the Nineteenth-

Century Dream-Child (2016) beskriver hur J.M. Barries Peter Pan and Wendy tillsammans 

med Lewis Carrolls Alice in Wonderland lever vidare i dagens barnlitteratur och har inspirerat 

böcker som exempelvis Harry Potter serien. Filmvetaren Casie Hermansson studerar i sin bok 

A Study of Film Adaptions of James Barrie’s Story Peter Pan (2016) de olika adaptioner som 

gjort från berättelsen till film. Här presenteras en stumfilm gjord 1924, Disneys Peter Pan 

från 1953, Hook från 1991 och hon skriver även kort om Peter Pan från 2003. Här finns 

slutligen en jämförelse med pjäsen Peter Pan från 1904. Peter Hollindale beskriver i sin 

artikel ”A hundred years of Peter Pan. Children’s literature in education” (2005) hur de första 

100 åren sedan J.M. Barries Peter Pan först blev känd för världen firades i December 2004 

och studerar sedan berättelsens status och popularitet idag. I studien ingår diskussioner om 

pjäsen, redogörelse för J.M. Barries inspiration från sitt eget liv samt en analys av två av 

filmadaptionerna som gjorts.  

 

James R. Kinkaid analyserar i sin artikel ”Loving Peter Pan” (2003) berättelsen från ett 

psykologiskt synsätt med Barries livshistoria som grund. Det finns en mängd litteratur som 

analyserar berättelsen om Peter Pan med psykologiskt förhållningssätt, ytterligare ett exempel 

på detta är Allison Kavey och Lester Friedmans text Second Star to the Right (2009). I min 
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uppsats fokuserar jag endast på vad texten i sig förtäljer och bortser därför från dessa.   

 

Jag har funnit en del studentuppsatser genom att söka i DiVA. Dessa behandlar konceptet 

adaption, hur text blir film samt hur en text transformeras till en ny text. Exempel på 

studentuppsatser som behandlar adaption är Elin Österbergs Från att förtälja till att berätta - 

en innehållslig och språklig jämförelse mellan original- och lättlästversion av Robin Hood 

(2015), Ronja Carlssons Harry Potter och fången från Azkaban - en komparativ studie (2017) 

och Lina Axelsson Bergs Bambi - en komparativ analys av Felix Saltens bok och Walt 

Disneys film (2017). En del av dem behandlar verk av Disney, ingen av författarna har valt 

Peter Pan som material vilket gjorde att det inte hindrade mig i mitt val. En studentuppsats 

som behandlar Peter Pan är Natassja Schmidt och Thilda Sylvans Peter Pan i skolbänken - Att 

förmedla normer och värden genom karaktären Peter Pan (2015). Denna uppsats tar upp hur 

karaktären Peter Pan kan användas för att prata om normer och värden i klassrummet och om 

detta kan bidra till att eleverna utvecklar sin förmåga att ta del av samhällshändelser. Jag 

fokuserar istället på de likheter och skillnader hos karaktärerna i två verk och vad som 

förändrats genom adaption. 

 

I samband med mina sökningar i Libris har jag även hittat texter som behandlar Disney, i 

detta fall The Walt Disney Company. Margareta Rönnberg skriver i sin artikel ”Varför är 

Disney så populär?: man föds inte till barn - man blir det” (2000) om mängden filmer Disney 

producerat sedan dess begynnelse. Texten diskuterar hur det kommer sig att Disney blivit så 

populär, men tar även upp kritik mot fenomenet. Charles Solomons bok The Art of the Disney 

Golden Books (2014) handlar om den första serien bilderböcker Disney gav ut och hur dessa 

påverkat barns uppväxt sedan de först började ges ut. Den tar även upp historien bakom dessa 

böcker samt även hur de är uppbyggda och vilka som illustrerat dem. Denna bok var 

användbar för mig vid min begreppsförklaring av bilderböcker och den ger även exempel på 

hur denna typ av böcker kan skapa intresse för läsning. 

 

4. Analys och resultat  
Här undersöker jag först de ändringar som Disney gjort i sin adaption av Barries Peter Pan 

och Wendy. Därefter analyseras framställningen av karaktärerna Peter Pan, Wendy, Tingeling, 

Kapten Krok och De borttappade/förlorade pojkarna närmare.   
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4.1 Ändringar i kapitlen 

I detta avsnitt har jag jämfört 10 av 17 kapitel i Peter Pan och Wendy med berättelsen i 

bilderboken Peter Pan. Genom att synliggöra vad som tagits bort kan läsaren få en 

uppfattning om hur karaktärerna förändrats på grund av detta. Kapitlen som inkluderas är 

valda eftersom de visar på vad som ändrats genom adaptionen.     

 

4.1.1 Kapitel 1: Peter bryter sig in 

Peter Pan och Wendy och Peter Pan inleds på olika sätt, men båda fångar läsarens 

uppmärksamhet. Den förstnämnda inleds med att: ”Alla barn, utom ett, blir stora” (Barrie 

2013, s. 8), då det syftas till Peter, medan den sistnämnda börjar: ”Det här är en saga som 

handlar om sådant som de flesta vuxna redan glömt bort för längesedan. Trots det händer det 

barn i hela världen och det kommer att hända länge till” (Disney 2015, s. 3). De båda 

böckerna går sedan vidare genom att börja beskriva karaktärer som kommer att vara en del av 

berättelsen. Peter Pan och Wendy presenterar fru Darling först och därefter kommer en längre 

introduktion kring hur familjen har haft det problematiskt ekonomiskt, hur fru Darling tänker 

och hur de ändå lyckats behålla alla tre barnen som fru Darling så gärna ville ha. Även herr 

Darling och barnen presenteras genom detta (Barrie 2013, s .9). I Peter Pan presenteras 

familjen mer kortfattat och här är det istället barnen och herr Darling, eller Georg, som får 

mer utrymme inledningsvis. Beskrivningen av familjens bakgrund har försvunnit vid 

adaptionen (Disney 2015, s. 4). Båda böckerna presenterar alltså fru och herr Darling, 

Wendy/Lena, John, Michael/Mikael och barnjungfrun Nana, även om det är i olika stor 

utsträckning. En förklaring till att karaktärerna fru Darling, herr Darling och Nana fått mindre 

plats i berättelsen i och med adaptionen är att ingen av dem följer med till landet Ingenstans 

vilket innebär att de inte är nödvändiga för att föra berättelsen framåt och därför har de valts 

bort. Landet Ingenstans är i Peter Pan mer av en plats som Lena berättar om, medan det finns 

många Ingenstans-länder i Peter Pan och Wendy, och alla barnen har var sitt i sin fantasi 

(Barrie 2013, s. 13).  

 

4.1.2 Kapitel 2: Skuggan 

I Peter Pan och Wendy ska Michael ta sin medicin men han vill bara gör det om herr Darling 

gör detsamma. För att slippa ta sin medicin ger därför barnens pappa Nana sin medicin vilket 

resulterar i att herr Darling får skuldkänslor och tar ut Nana till gården, i ett försök att ”få 

ordning på hushållet” (Barrie 2013, s. 28). I Peter Pan nämns ingen medicin, Nana får istället 

vara utomhus på grund av att barnen inte skött sig i sin lek och tagit sin pappas kläder (Disney 
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2015, s. 7). Att Nana inte är närvarande i barnkammaren när Peter kommer inflygande är en 

avgörande händelse för berättelsen och därför är detta en händelse som även efter adaptionen 

finns kvar. Om hon varit närvarande hade Peter inte haft chansen att ta sig in i barnkammaren 

och barnen hade inte kunnat följa honom till ön.  

 

Medicinen har i adaptionen försvunnit då inledningen av berättelsen kortats ned. Det var inte 

en händelse som behövdes för att läsaren skulle ha en förståelse för hur berättelsen fortsatte 

framåt utan det var en sidohändelse som kunde tas bort vilket jag baserar på Nikolajevas 

tankar kring just detta (2017 s. 70). Detta påverkar dock hur berättelsen ändras längre fram i 

boken. Istället för att Kapten Krok förgiftar Peters medicin som i Peter Pan och Wendy 

(Barrie 2013, s. 164) lämnar han en bomb för att besegra sin fiende i Peter Pan (Disney 2015, 

s. 49). Att pojkarna måste ta sin medicin är något Wendy anser nödvändigt eftersom hennes 

egen familj ser detta som viktigt (Barrie 2013, s. 28). Det var nödvändigt för berättelsen att 

syskonen Darling och de borttappade pojkarna oroar sig för Peter men att han klarar sig ur 

knipan med hjälp av Tingeling, en bomb löste då detta efter adaptionen.  

 

4.1.3 Kapitel 3: Flyg! Flyg! 

När Peter tagit sig in i barnkammaren och hittat sin skugga väcks Wendy/Lena. Detta avsnitt 

är detsamma i de båda versionerna även om Peter och Wendy har en längre konversation i 

Peter Pan och Wendy (Barrie 2013, s. 38, Disney 2015, s. 8). I den längre konversationen ger 

läsaren en möjlighet att få en bild av hur Wendy och Peter är genom deras beteende och vad 

de säger. Det beslutas att Wendy/Lena, samt även John och Michael/Mikael ska följa med 

Peter tillbaka till landet Ingenstans och för att ta sig dit lär Peter barnen att flyga (Barrie 2013, 

s. 48, Disney 2015, s. 10). Genom att tänka på något vackert menar Peter att det är möjligt. I 

Peter Pan och Wendy skojar Peter med barnen och berättar sedan att det även behövs älvstoft 

(Barrie 2013, s. 51), medan han i Peter Pan inte verkar tro att det alltid behövs älvstoft 

(Disney 2015, s. 10-11). Läsaren får alltså en tydligare bild av Peter som person i Barries 

version, där han visar på sin skämtsamma sida.  

 

När de påbörjar sin resa vet barnens föräldrar i Peter Pan och Wendy att barnen är borta 

(Barrie 2013, s. 54), medan de i Peter Pan är ovetande (Disney 2015, s. 11). Detta är 

genomgående i böckerna då föräldrarna i den förstnämnda oroar sig för och saknar sina barn 

som är borta under en längre tid (Barrie 2013, s. 101, 104, 105, 193) medan föräldrarna i den 

sistnämnda kommer hem från festen vid samma tidpunkt som barnen är hemma igen och 
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därför aldrig vet att deras barn försvunnit (Disney 2015, s. 63). En förklaring till detta kan 

vara att föräldrarnas oro inte fick plats i Disneys adaption och valdes därför bort.  

 

4.1.4 Kapitel 4: Flygfärden 

I båda versionerna svänger man höger vid den andra stjärnan och sedan rakt fram till 

morgonen för att komma fram till landet Ingenstans (Barrie 2013, s. 56, Disney 2015, s. 12) 

men i Peter Pan och Wendy får läsaren ta del av hur själva resan går till och hur barnen 

uppfattar Peter under färden (Barrie 2013, s. 58). Under resan visar Peter barnen mer och mer 

hur han är som person vilket resulterar i att även läsaren får lära känna pojken bättre. Barnen 

känner igen landet Ingenstans i de båda böckerna (Barrie 2013, s. 60, Disney 2015, s. 14) 

även om ön skiljer sig i de olika versionerna. Det finns pirater, indianer, sjöjungfrur, 

borttappade pojkar och vilda djur på båda platserna, men utseendemässigt beskrivs ön i Peter 

Pan och Wendy mer (Barrie 2013, s. 61), även om man i Peter Pan får en tydlig bild av ön 

genom dess bilder (Disney 2015,  s.14-15).  

 

4.1.5 Kapitel 5: Ön som blev verklig 

Ingången till Peters och de borttappade/förlorade pojkarnas hem är beskriven på olika sätt. I 

Barries berättelse finns en ingång per person, alla individuellt anpassade efter den som 

använder den (Barrie 2013, s. 80) medan Disneys version hållit sig till en ingång för alla 

barnen: Hängd-mans-träd (Disney 2015, s. 35). Piraterna på ön presenteras i båda böckerna i 

samband med att barnen anländer till ön (Barrie 2013, s. 64, Disney 2015, s. 17). I Barries 

verk dröjer det inte länge innan de hittar barnens hem (Barrie 2013, s. 83), något de letar efter 

i båda verken. I Disneys version är detta borttaget. Istället är det Tingeling som avslöjar 

barnens hemlighet i hopp om att Kapten Krok talar sanning och endast gör sig av med Lena 

(Disney 2015, s. 35). Att denna händelse försvunnit i Disneys verk påverkar egentligen inte 

berättelsens händelseförlopp förrän i slutet, när piraterna ska anfalla barnen, att använda 

Tingelings avundsjuka mot Lena är därför ett sätt att få handlingen att fortsätta framåt.  

 

När syskonen Darling ankommer till ön tillsammans med Peter och Tingeling har älvan visat 

svartsjuka på Wendy/Lena redan från början. Tingeling flyger därför i Barries version ifrån 

Wendy (Barrie 2013, s. 69), och i Disneys version före gruppen (Disney 2015, s. 20), för att få 

de borttappade/förlorade pojkarna att skjuta ner flickan. I de båda verken lyckas Tingeling 

med detta och Wendy/Lena blir skjuten och faller mot marken. I Peter Pan och Wendy träffas 

hon av pilen i bröstet, och pojkarna tror först att hon är död (Barrie 2013, s. 88), medan det 
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inte framgår vart hon blir träffad i Peter Pan och att Peter räddar henne innan hon når marken 

(Disney 2015, s. 22).  

 

4.1.6 Kapitel 6: Det lilla huset 

Kapitlet ”Det lilla huset” (Barrie 2013, s. 88-99) i Peter Pan och Wendy handlar om när 

pojkarna väntar på att Wendy ska vakna igen. Eftersom hon aldrig förlorar medvetandet i 

Peter Pan är detta en sidohändelse som fallit bort vid adaptionen. Att just detta är en 

sidohändelse baserar jag på Nikolajevas (2017 s. 70) förklaring att denna typ av händelse kan 

tas bort utan att det påverkar berättelsen fortsättning. De händelser som inträffar i kapitlet 

saknas helt ur Disneys verk, berättelsen fortsätter dock.  

 

4.1.7 Kapitel 8: Sjöjungfrurnas lagun 

Efter en tid på ön är det i Barrie version dags för ett av berättelsens många äventyr. Gången 

Peter räddade indianhövdingens dotter Tigerlilja från piraterna. I Barries verk är Peter, alla 

borttappade/förlorade pojkar och syskonen Darling med vid händelsen (Barrie 2013, s. 109), 

medan Disneys verk har valt att använda sig av samma händelse som den händelse som 

inträffade när Peter och Lena räddade de borttappade/förlorade pojkarna och bröderna Darling 

ska bli frisläppta från indianerna (Disney 2015, s. 24-27). I Peter Pan och Wendy ser Peter 

och Wendy hur piraterna Smee och Starkey tagit till fånga Tigerlilja (Barrie 2013, s. 114) 

medan Kapten Krok ansluter sig senare (Barrie 2013, s. 116). I Peter Pan är Kapten Krok 

med hela tiden och Starkeys karaktär är helt borttagen. I de båda verken ska de lämna 

Tigerlilja för att dö och i Disneys version utmanar Peter direkt kaptenen till en duell och 

vinner denna (Disney 2015, s. 28) vilket resulterar i att Krok tar sig tillbaka till sitt skepp och 

med hjälp av Smil (Smee) precis undgår krokodilens gap (Disney 2015, s. 31). I Barries 

version är det inte lika lätt för Peter att vinna över sin fiende, han försöker lura piraterna 

(Barrie 2013, s. 118) men istället blir han svårt skadad och kaptenen lämnar honom endast på 

grund av sin rädsla för krokodilen. De borttappade/förlorade pojkarna och bröderna Darling 

slogs även de med piraterna men tappar bort Peter och Wendy i slaget (Barrie 2013, s. 123). 

De två vännerna förloras nästan men Peter hjälper Wendy från stenarna med hjälp av en drake 

som han hittar (Barrie 2013, s. 124) och han själv får hjälp av Lagunfågeln (Barrie 2013, s. 

130), en karaktär som helt saknas i Peter Pan, av största sannolikhet eftersom Peter aldrig blir 

skadad i den versionen.  

 

4.1.8 Kapitel 9: Lagunfågeln 
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Kapitlet ”Lagunfågeln” (Barrie 2013, s. 128-131) är helt borttaget i Disneys adaption. Att 

Peter vinner duellen i Disneys version gör att en stor del av kapitel 8 och hela kapitel 9 helt 

kan tas bort. Indianerna blir efter detta vän med Peter i båda versionerna (Barrie 2013, s. 132, 

Disney 2015, s. 33).   

 

4.1.9 Kapitel 12: Barnen tas till fånga 

De borttappade/förlorade pojkarna och syskonen Darling blir tillfångatagna av piraterna 

(Barrie 2013, s. 158, Disney 2015, s. 40), indianerna försöker hjälpa dem i Barries verk. 

Tingeling räddar Peter från sin död även om hon även blir räddad av Peter i Barries verk 

(Barrie 2013, s. 167) och Kapten Krok blir till sist besegrad och hamnar i krokodilens käftar 

efter en duell med Peter som kommit för att rädda sina vänner (Barrie 2013, s. 189, Disney 

2015, s. 56). Det framgår tydligt i Barries verk att kaptenen omkommer, medan detta har 

lämnats mer öppen i Disneys version då Krok även ses levande i gapet på krokodilen på 

bilden, möjligtvis på grund av den åldersgrupp bilderboken riktar sig till.  

 

4.1.10 Kapitel 17: När Wendy blev vuxen 

Böckerna avslutas på olika vis. Även detta kan ses som en följd av att texten förkortats ned 

vid adaptionen och Barries slut var därför inte avgörande för kärnhändelserna utan endast 

extra stoff för den nyfikna läsaren. I Peter Pan väljer de förlorade pojkarna att stanna kvar hos 

Peter (Disney 2015, s. 60) medan syskonen Darling återvänder hem (Disney 2015, s. 63). I 

Peter Pan och Wendy bestämmer sig de borttappade pojkarna för att följa med syskonen 

(Barrie 2013, s. 148) och de blir allihop adopterade av familjen Darling (Barrie 2013, s. 203). 

Det sista läsaren får se av Peter i Disneys version är då han seglar tillbaka mot landet 

Ingenstans (Disney 2015, s. 64) medan läsaren i Barries version får veta vad som händer sen. 

Fru Darling kommer överens med Wendy och Peter om att Wendy får återvända till landet 

Ingenstans i en vecka, en gång om året, för vårstädningen (Barrie 2013, s. 205). Detta var 

någonting Peters överfulla huvud lätt glömde bort, som med så mycket annat. Han kom därför 

inte tillbaka förrän två år senare (Barrie 2013, s. 207) och efter det träffade Wendy inte på 

honom förrän hon var vuxen (Barrie 2013, s. 208) och hade en egen dotter (Barrie 2013, s. 

209). När Peter väl ville ha hjälp med städningen var det nu Wendys dotter Jane som fick 

hjälpa honom (Barrie 2013, s. 215), och när hon växte upp fick hennes dotter hjälpa honom, 

och så har det enligt Barrie fortsatt (Barrie 2013, s. 216).  

 

4.2 Bearbetning av karaktärer  
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Nedan analyseras hur karaktärer från Barries Peter Pan och Wendy förändrats i Disneys 

adaption Peter Pan.   

 

De illustrationer som finns i Peter Pan och Wendy saknar detaljer vilket gör det svårt att 

analysera dessa. Detta kan bero på att läsaren ska få skapa sig en bild själv. Detta har gjort att 

jag till största del bortsätt från dessa i min analys. Bilderna i bilderboken Peter Pan har varit 

användbar vid personbeskrivningar. 

 

Flera av de karaktärer som förekommer i Barries verk har vid Disneys adaption fallit bort. 

Exempel på karaktärer som inte finns med i Peter Pan men finns i Peter Pan och Wendy är 

Liza (s. 49), Wendys varg (s. 13), Lagunfågeln (s. 109) och även alla pirater förutom Kapten 

Krok och Smee/Smil (Peter Pan och Wendy s.74 Peter Pan s. 17). Vid Disneys adaption 

kunde berättelsen att föras framåt utan dessa personer även om de kan ha ansetts väsentliga i 

Barries verk. Vissa justeringar av Barries berättelse resulterade i att de dessa karaktärer inte 

längre var nödvändiga och de kunde därför tas bort för att korta ned sagan.  

 

En karaktär som inte har en stor roll i något av verken, men som ändå har en viktig roll för att 

förklara hur barnen kunde lämna barnkammaren för landet Ingenstans är Nana. I Peter Pan 

och Wendy berättas att hunden fått rollen på grund av att familjen haft dåligt med pengar 

(s.10) medan man i Peter Pan inte får veta hur det kommer sig att familjen har en hund som 

barnvakt. Nana är den som fångar Peters skugga (Barrie s.22, Disney s.8) vilket resulterar i att 

den flygande pojken kommer in igenom fönstret och möter barnen även om omständigheterna 

kring vem som sedan hittar skuggan skiljer sig. Till sist är det också på grund av att Nana blir 

bunden i trädgården som barnen har möjlighet att ge sig ut på äventyr (Barrie s.32, Disney 

s.7). Nana har därför en viktig roll för berättelsens utveckling, även om hon inte tar upp stort 

utrymme i berättelsen.  

 

4.2.1 Peter Pan 

I Peter Pan och Wendy nämns Peter för första gången av fru Darling. Boken ger en kort 

bakgrund till vem han är både för barnen och deras mamma. Han är en del av alla barnens 

fantasi och fru Darling har ett minne av att ha hört talas om honom som liten (Barrie 2013, s. 

12-19). I Peter Pan nämns Peter istället för första gången av Mikael och John i deras lek som 

är baserad på deras syster Lenas sagor (Disney 2015, s. 4) och en bakgrund till vem Peter är 

saknas helt. När Peter anländer vid barnens fönster i Peter Pan och Wendy beskrivs hans 
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utseende. Han är söt, täckt av tunna lön samt sav, och han har alla sina mjölktänder kvar 

(Barrie 2013, s. 19). En sådan beskrivning saknas i Peter Pan, det går dock att göra en analys 

av hans utseende genom de bilder boken erbjuder. Han är i Disneys version klädd i vad som 

ser ut som gröna tajts och en grön t-shirt med ett skärp i midjan. Till det har han en grön 

mössa med en röd fjäder i, en detalj som kännetecknat Peter Pan sedan Disneys film kom ut 

1953. I boken har han även spetsiga öron (Disney 2015, s. 11). Även om det förekommer en 

del olikheter i hur de olika böckerna visar pojken så är det tydligt att Disneys version baserat 

hans utseende på Barries beskrivning.  

 

I Peter Pan och Wendy beskrivs karaktärerna många gånger i explicit i texten, medan denna 

typ av beskrivning saknas helt i Peter Pan. Detta kan bero på att det enligt Nikolajeva (2017, 

s. 164) var vanligt att skriva karaktärsdrag i klartext vid tiden Peter Pan och Wendy först 

skrevs. Här presenteras hur Peter beskrivs i klartext av berättare samt av andra karaktärer. 

Redan i början av Peter Pan och Wendy får läsaren en första beskrivning av hur Peter är som 

person då Wendy berättar att han är mallig (Barrie 2013, s. 16). Flertalet liknande 

beskrivningar av Peter görs av berättaren samt de andra karaktärerna, exempel på detta är att 

Peter är ”listig” (Barrie 2013, s. 45, 48), ”högfärdig” (Barrie 2013, s. 40) och ”stygg” (Barrie 

2013, s.17) vilket gör det lätt för läsaren att få en bild av hur Peter är. 

 

Genom texten kan läsaren dra slutsatser kring och få förståelse för Peter genom hans beteende 

och hur han uttrycker sig. Nikolajeva (2017, s. 164) menar att litterära personer framställs 

genom vad de säger, tänker, hur andra personer uttrycker sig om dem och hur berättaren 

beskriver dem. Här presenteras hur Peter beskrivs implicit av berättaren samt av andra 

karaktärer. Redan på de första sidorna när Peter uppenbarar sig i Peter Pan och Wendy tyder 

hans beteende på sina tydliga karaktärsdrag. Det sägs att han brukar gnissla tänderna mot 

vuxna (Barrie 2013, s. 19) och att han brukar retas med stjärnorna (Barrie 2013, s. 33). Det 

nämns även att han kan vara hövlig, något som han visar när han först träffar Wendy och 

bugar för henne (Barrie 2013, s. 38). I Peter Pan kan läsaren genom bilderna se Peter som en 

glad pojke, någon beskrivning genom texten förutom den synliga entusiasmen kring att 

barnen ska följa med honom till landet Ingenstans görs inte (Disney s. 8-11). I Barries version 

finns det en viss charm kring pojken, han berättar exempelvis för Wendy att ”en flicka är mer 

än tusen pojkar” i en röst som beskrivs vara oemotståndlig för kvinnor (s. 41), något Wendy 

gläds åt att höra. I Peter Pan och Wendy uttrycker flera av karaktärerna ett romantiskt intresse 

för Peter, något han inte förstår. Wendy undrar exempelvis vad han känner för henne, och när 
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han svarar att han känner sig som en son blir hon upprörd utan att han förstår varför. Han 

uttrycker då endast sin frustration över att även Tigerlilja och Tingeling betett sig konstigt i 

samband med att han svarat dem detsamma (Barrie 2013, s. 139). Denna typ av charm 

beskrivs inte heller i Peter Pan, även om Tingeling i Disneys version också visar på 

svartsjuka gentemot den uppmärksamhet Lena får av Peter (Disney 2015, s. 20) vilket skulle 

kunna tyda på älvans intresse för Peter.   

 

Syskonen Darling har till en början stort förtroende för Peter (Barrie 2013, s. 56). Det finns 

dock tillfällen då de tvivlar om de kan lita på honom. Exempel på detta är när barnen är på 

väg mot landet Ingenstans och Michael somnar och börjar falla, Peter anser då att detta är 

roligt och väntar in i det sista innan han kommer till pojkens undsättning. Detta tycker barnen 

verkar bero på att Peter är mer intresserad av sin skicklighet än något annat (Barrie 2013, s. 

57). Han glömmer även bort barnen ibland (Barrie 2013, s. 59, 92) och blir lite irriterad när 

han inte är den som vet mest och bäst (Barrie 2013, s. 61). Detta visar att läsaren genom 

Barries version får information kring Peters karaktär under resan till ön. Genom adaptionen 

till Peter Pan har sådana beskrivningar tagits bort och Peter framställs istället som glad och 

möjligen beskyddande, då han ber syskonen Darling att ta skydd när piraterna anfaller och 

skyddar de med sin arm (Disney 2015, s. 18-19). Peter har i Peter Pan och Wendy en ledande 

roll bland de borttappade pojkarna och syskonen Darling, något som visar sig i att han ofta 

bestämmer över barnen (Barrie 2013, s. 93). De borttappade pojkarna vänder sig även till 

honom och undrar om de får följa med syskonen Darling tillbaka till London. Han tycker inte 

om det, men låter barnen själva bestämma eftersom han inte vill tvinga någon att stanna 

(Barrie 2013, s. 149). Han visar många gånger att han bryr sig mest om sig själv, exempelvis 

då han hoppar runt och spelar på sin flöjt när Wendy undrar om han inte vill följa med tillbaka 

med dem (Barrie 2013, s. 149), kanske bryr han sig mer om andra än vad han vill visa då han 

gång på gång visar att han bryr sig om andra. När han exempelvis får reda på att Wendy är i 

fara tänker han direkt på vad han kan göra för att göra henne glad innan han räddar henne 

(Barrie 2013, s. 165). Han bestämmer sig även först för att lura Wendy och säger att hennes 

mamma stängt fönstret för henne eftersom han vill att hon stannar hos honom, han ändrar sig 

när han ser Wendys mamma och den sorg hon känner på grund av saknaden av sina barn 

(Barrie 2013, s. 198). Han gör även allt han kan för att rädda Tingeling när hon dricker gift 

(Barrie 2013, s. 165). Han visar genom berättelsen tecken på list och mod då han lurar 

piraterna att det är krokodilen som är på väg, men det är han som kommit för att rädda sina 

vänner (Barrie 2013, s. 178).  
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När syskonen Darling återvänt hem och Peter efter två år kommer tillbaka märker han inte att 

Wendy växt, han är upptagen med att berätta om sina egna äventyr (Barrie 2013, s. 207). Det 

visar sig att han glömt bort både Krok och Tingeling vilket inte gör det till någon 

överraskning när han till sist helt glömmer bort att återvända till Wendy (Barrie 2013, s. 207). 

När han återigen är tillbaka är Wendy vuxen och har en egen dotter, Jane, (Barrie 2013, s. 

209). Han sörjer först sin väns uppväxt innan han hittar tröst i Jane. Wendy och hennes dotter 

är överens om att han behöver en mamma (Barrie 2013, s. 215).  

 

I Peter Pan och Wendy är ett återkommande tema mammor, och Peters mamma. Wendy 

frågar mycket om Peters mamma, men han varken har eller vill ha en mamma då han anser att 

deras närvaro var överdriven (Barrie 2013, s. 39). Peter vet inte heller hur gammal han är och 

berättar för Wendy att han rymt samma dag han föddes eftersom han aldrig ville växa upp, 

något han tror hände (Barrie 2013, s. 42). Peters förakt mot vuxna och speciellt mammor gör 

att han inte tillåter prat om detta ämne (Barrie 2013, s. 79). Frågan är om det handlar mer om 

en saknad än ett hat då han tillåter de borttappade pojkarna och bröderna Darling att se 

Wendy som sin mamma (Barrie 2013, s. 89) och sig själv som pappa (Barrie 2013, s. 133). 

Han är en aning tveksam till sin roll som pappa, han uppför sig så som han tror en pappa gör, 

men är noga med att poängtera att det inte är på riktigt eftersom han aldrig vill bli så gammal 

(Barrie 2013, s. 138). En förklaring till Peters ilska mot vuxna, och speciellt sin mamma, ges 

när han berättar för de borttappade pojkarna och syskonen Darling om att han en gång i tiden 

trodde att hans mamma alltid skulle ha fönstret öppet för honom. Men när han kom tillbaka 

var det stängt, hans mamma hade en ny familj och hon hade helt glömt bort Peter. Det visar 

sig att det inte är säkert att det är sant, men det är vad Peter tror (Barrie 2013, s. 144) vilket 

räcker för att påverka hans åsikt om äldre. Genom alla äventyr Peter upplevt får han aldrig 

chansen att uppleva en riktig familj, inte heller är detta något han vill, även om han visat 

nyfikenhet kring detta. När han blir erbjuden av fru Darling att bli adopterad tackar han nej 

för i slutändan tycker han inte att en familj är värt att växa upp för (Barrie 2013 s. 204). Peters 

mamma tas aldrig upp i Peter Pan, barnen låtsas inte heller att Lena är deras mamma eller att 

Peter är deras pappa. Detta gör att läsaren inte får samma bild av varför Peter ogillar vuxna 

och aldrig vill växa upp.   

 

Att Peter låtsas, eller leker, i många situationer är ett viktigt inslag i Barries verk då detta sker 

flera gånger. När det kommer till att äta är det flera tillfällen i boken där Peter bestämmer att 
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måltiden endast ska ätas på låtsas (Barrie s. 56). Peter påstås inte alltid veta att det är på låtsas, 

men de borttappade pojkarna och syskonen Darling vet att det inte är på riktigt vilket gör det 

svårt ibland när de får gå hungriga (Barrie 2013, s. 93). När Peter låtsas vara barnens pappa är 

han dock fullt medveten om att det inte är på riktigt eftersom det skulle göra honom vuxen 

(Barrie 2013, s. 138). Även vid de strider som äger rum på ön visar på att Peter låtsas, han kan 

exempelvis plötsligt byta sida (Barrie 2013, s. 108) och blir väldigt förvånad när hans 

motståndare agerar ohederligt, så som när Krok en gång biter honom och han får uppleva den 

första orättvisan (Barrie 2013, s. 123). I Peter Pan låtsas, eller leker, barnen under sin vistelse 

på ön. Peter visar inte alltid förståelse för vad som är verkligt och inte. När de förlorade 

pojkarna och bröderna Darling blir tillfångatagna av indianerna tror de exempelvis att det är 

en lek (Disney 2015, s. 24). Genom Peters lekar kan slutsatsen dras att även om pojken 

behöver ta hand om sina vänner, så som kanske en vuxen skulle, är det leken, att låtsas och att 

vara ett barn som Peter värdesätter. 

 

4.2.2 Wendy/Lena 

Wendy är den första karaktären som presenteras i Peter Pan och Wendy. Vid introduktionen 

av hennes karaktär förstår hon att hon en dag ska bli vuxen (Barrie 2013, s. 8), medan hon i 

Peter Pan presenteras tillsammans med sin familj (Disney 2015, s. 4). Namnet Wendy har 

översättaren till svenska Disneys adaptionen ändrats till Lena, det är dock samma karaktär 

som presenteras (Disney 2015, s. 4). I Peter Pan och Wendy ges inte någon beskrivning av 

Wendys utseende, genom de bilder som boken erbjuder är det svårt att urskilja detaljer i hur 

flickan ser ut men hon verkar ha mörkt axellångt hår och vara klädd i en ljusblå klänning, 

eller möjligtvis ett nattlinne (Barrie 2013, s. 53). I Peter Pan kan en analys av Lenas utseende 

göras baserat på bilderna, hon har då ljust hår uppsatt med en ljusblå rosett och en lång ljusblå 

klänning (Disney 2015, s. 6). Det är dock tydligt att Disney baserat sin Lena på Wendy.  

 

Vid flera tillfällen i Peter Pan och Wendy beskrivs Wendy med olika karaktärsdrag 

uttryckligen i texten. Hon beskrivs som en ”ordentlig” flicka (Barrie 2013, s. 17) och en flicka 

som ”alltid vill göra rätt för sig” (Barrie 2013, s. 42). I Peter Pan saknas denna typ av 

explicita karaktärsdrag. Genom Peter Pan och Wendy kan läsaren dra slutsatser och få en 

förståelse för flickan. Redan innan Peter kommer in i berättelsen har hon en förståelse för 

honom och genom sina berättelser vet hon mer om honom än någon annan gör (Barrie 2013, 

s.16, 17), vilket gör att när han en natt sitter på golvet i barnkammaren så blir hon mer 

intresserad än rädd (Barrie 2013, s. 38). Även i Peter Pan har Lena vetskap om Peter innan 
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han flyger in i hennes barnkammare, och hon berättar sagor om honom för sina bröder 

(Disney 2015, s. 4). Wendy värderar artighet och blir nöjd när Peter bugar för henne (Barrie 

2013, s.38) samt att göra rätt för sig (Barrie 2013, s. 42). Hon framstår även som en aning 

överlägsen då hon tycker om att veta mer än andra (Barrie 2013, s. 38). Detta betyder inte att 

hon vet allt om Peters värld och av nyfikenhet frågar hon och lyssnar på honom när han 

berättar om saker han vet (Barrie 2013, s. 42). Hon verkar stolt över sina sagor och det faktum 

att Peter kommer för att lyssna till dem (Barrie 2013, s. 42, 47). I Peter Pan möjliggörs det 

inte för läsaren att få en lika klar bild av flickan. Hon framstår dock som vänlig när hon inte 

vill att Tingeling ska bli bannlyst för alltid, och att Peter bör förlåta henne fast Lena nästan 

mist livet (Disney 2015, s. 22).  

 

I Peter Pan och Wendy visar Wendy intresse för Peter (Barrie 2013, s. 47), något hon blir 

frustrerad över när han inte förstår (Barrie 2013, s. 138). Detta saknas uttryckligen i Peter 

Pan. Wendy har en bild av hur en mamma ska vara och tar sig an denna roll i landet 

Ingenstans (Barrie 2013, s. 105). Detta är vad Peter vill och han tar även rollen som pappa 

(Barrie 2013, s. 138). Hon menar att hon inte har någon erfarenhet av att vara en mamma, 

men Peter tycker att det behövs en snäll och moderlig människa (Barrie 2013, s. 99) och 

därefter tar sig Wendy an rollen. Hon lagar deras kläder (Barrie 2013, s. 104), nattar dem 

(Barrie 2013, s. 141) och hjälper pojkarna när de bråkar med varandra (Barrie 2013, s. 133). 

Hon förstår den kärlek en mamma har för sina barn och är inte orolig för att hennes egna 

föräldrar ska ha stängt fönstret när hon vill återvända och det är viktigt för henne att hennes 

yngre bröder kommer ihåg sitt ursprung (Barrie 2013, s. 105, 142). I Peter Pan tar Lena aldrig 

sig an rollen som mamma då detta är något Disney valt att ta bort vid adaptionen av verket.  

 

I slutändan är det Wendy som genom en saga om sitt och brödernas förflutna övertalar sina 

bröder att återvända hem igen (Barrie 2013, s. 145). Hennes moderliga egenskaper gör att hon 

erbjuder de borttappade pojkarna att följa med tillbaka till London, hon är säker på att hennes 

egen mamma vill adoptera dem alla. Hon vill helst att även Peter ska få chansen att vara en 

del av familjen (Barrie 2013, s. 148). Detsamma sker i Peter Pan, det Lena som övertalat sina 

bröder och de förlorade pojkarna att återvända hem (Disney 2015, s. 39), även om de 

förlorade pojkarna till sist väljer att inte följa med (Disney 2015, s. 60). När hon återvänt hem 

i Peter Pan och Wendy tillsammans med sina bröder och de borttappade pojkarna vill hon 

hålla kontakten med Peter (Barrie 2013, s. 204). Detta kan vara på grund av hennes intresse 

för pojken eller för den mammaroll hon tagit sig an på ön. Hon bryr sig fortfarande om vad 
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han tycker om henne (Barrie 2013, s. 207). När hon senare är vuxen och Peter är tillbaka för 

att hämta henne, skäms hon först över att ha växt upp (Barrie 2013, s.212) men pojken har 

blivit en del av hennes förflutna (Barrie 2013, s. 209). När Wendys dotter Jane säger att Peter 

behöver en mamma, så berättar Wendy att ”Ingen vet det bättre än jag”, men när Jane ska 

lämna henne blir hon rädd och låter henne inte flyga iväg förrän hon försäkrat sin mamma om 

att det bara är för vårstädningen (Barrie 2013, s. 215.) Denna del saknas helt i Disneys 

adaption, vilket gör att läsaren själv får avgöra vad som händer efter berättelsen.   

 

4.2.3 Tingeling 

Tingeling introduceras för första gången i Peter Pan och Wendy när hon flyger in i 

barnkammaren tillsammans med Peter. Hon beskrivs vara inte längre än läsarens hand, men 

inte en fullvuxen älva. Klädd i ett torrt, urringat löv som framhävde hennes figur med en liten 

putmage (Barrie 2013, s. 36). En beskrivning i text saknas i Peter Pan men en analys av 

bilderna möjliggörs. Hon är där klädd i en grön, kort, klänning med hjärtformad urringning 

och ljust uppsatt hår. Hon har även vingar som liknar en fjärils (Disney 2015, s. 22). Peter 

Pan och Wendy beskriver även att älvor alltid lyser och att de endast slocknar när de somnar 

(Barrie 2013, s. 66). Detta är något som stämmer överens med Disneys version eftersom man 

genom bilderna ser en vit rand runt älvan som ska visa på att hon är lysande (Disney 2015, s. 

22).  

 

Eftersom Tingeling pratar älvspråket fungerar Peter många gånger som hennes översättare, 

medan hennes ord andra gånger endast förstås av henne själv. (Barrie 2013, s. 38). Även i 

Peter Pan talar hon älvspråket och det visar sig att det är Peter, och till viss del de förlorade 

pojkarna som förstår henne (Disney 2015, s. 20). I Disneys version tänker älvan mest och 

uttrycker sig få gånger i ord.  

 

Tingeling visar sig redan från början inte vara speciellt trevlig, i alla fall inte gentemot 

Wendy. När hon får förfrågan att bli Wendys älva berättar Peter detta och översätter att hon 

kallat Wendy en stor, ful flicka (Barrie 2015, s. 44). Hon drar även Wendy i håret när hon blir 

svartsjuk efter att Peter fått en puss av flickan (Barrie 2015, s. 45). Hon visar även svartsjuka 

vid andra tillfällen i boken, exempelvis när Peter hjälper Wendy att flyga men måste sluta för 

att älvan blir ilsken (Barrie 2013, s. 54). Detta tyder på känslor gentemot pojken. Även i Peter 

Pan visar Tingeling svartsjuka mot Wendy (Disney 2015, s. 20). Det visar sig i Peter Pan och 

Wendy att Tingeling inte alltid är elak, men att hon endast kan visa en känsla i taget på grund 
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av sin storlek vilket gör det svårt för henne att visa en snäll sida i närheten av Wendy på grund 

av svartsjuka (Barrie 2013, s. 69). Detta framgår inte i Disneys version och läsaren får inte 

någon förklaring på älvans svartsjuka. Den ilska Tingeling känner av svartsjukan kostar 

nästan Wendy livet då älvan lurar de borttappade pojkarna att skjuta ner Wendy när hon 

kommer. Wendy överlevde fallet men det ändrade inte Tingelings inställning till flickan. 

Detta är något som förekommer i båda verken. I Barries verk blir Wendy medvetslös, medan 

hon räddas av Peter i Disneys version (Barrie 2013, s. 86, Disney 2015, s. 22).  

 

När Krok förgiftat Peters medicin visar Tingeling sig från en annan sida, hon stoppar honom 

från att dricka den genom att ta den själv (Barrie 2013, s. 165). Denna gång visar även Peter 

att han bryr sig om älvan då han räddar henne genom att kalla på alla barns tro (Barrie 2013, 

s. 167). Tingeling räddar även Peter i Peter Pan då hon slänger iväg paketet med en bomb 

som Krok placerat hos Peter (Disney 2015, s. 49). Tingelings karaktär är väldigt lik i både 

Peter Pan och Wendy och Peter Pan. Den största skillnaden är att läsaren i Disneys version 

inte får en förklaring till varför älvan endast är elak mot Wendy. I det stora hela möjliggörs 

det för läsaren att få en liknande bild av Tingeling i båda verken.   

 

När syskonen Darling och de borttappade pojkarna återvänt hem, i Peter Pan och Wendy, och 

Peter besöker Wendy kommer han inte längre ihåg sin vän, Tingeling. Läsaren får reda på att 

älvor inte lever länge men att en kort tid är en lång tid för dem (Barrie 2013, s. 207). Detta 

kan verka som ett sorgligt slut för älvan, det är viktigt att komma ihåg att hon levde ett långt 

liv för en älva. Detta är helt borttaget i Peter Pan.  

 

4.2.4 Kapten Krok och piraterna 

Kapten James Krok introduceras i Peter Pan och Wendy när Peter och syskonen Darling först 

anländer till landet Ingenstans (Barrie 2013, s. 65). I Peter Pan introduceras han av berättaren, 

också när barnen anländer till ön (Disney 2015, s. 16). Syskonen undrar i Peter Pan och 

Wendy vem som är kapten just nu och Peter berättar att det är Krok. Barnen känner då redan 

till piraten och är alla rädda för honom (Barrie 2013, s. 65). Peter verkar inte känna samma 

rädsla för piraten och berättar att han råkat hugga av honom handen och kasta den till 

krokodilen (Barrie 2013, s. 65). Detta förklarar kaptens ilska mot pojken och hans vilja att 

göra honom ont. I Peter Pan och Wendy berättas nämligen att hans högsta önskan är att få tag 

i honom (Barrie 2013, s. 82). I Peter Pan berättas ingenting om huruvida barnen vet vem 

kaptenen är redan, han har fått sin vänstra hand kastad till krokodilen även här och han vill få 
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tag på pojken på grund av detta (Disney 2015, s. 17).  

 

Krok är i Peter Pan och Wendy vild, stor, ruskig och han behandlar sina män som hundar. 

Han beskrivs även som likblek med långt, svart, lockigt hår med vackert hotfullt ansikte. Han 

har blå ögon med en dyster blick och han tar efter Kung Karl II i sin klädsel. Han är en 

ondskefull man även fast han i grunden haft en god uppfostran (Barrie 2013, s. 77). Krok gick 

nämligen på en berömd privatskola vilket präglade honom än idag, speciellt när det kom till 

hur han klädde sig och hur han höll sig framför andra (Barrie 2013, s. 171). I Peter Pan 

beskrivs Krok inte i text som den skräckinjagande man som den första versionen målar upp, 

inte heller får man detta intryck av honom under berättelsens gång. Enligt bilderna har han 

även i denna version långt, svart, lockigt hår och klädsel influerad av Kung Karl II (Disney 

2015, s. 17). Detta kan bero på ålder bilderböcker riktar sig till. 

 

Efter att Peter kastat hans hand till en krokodil så är finns en fruktan för denna hos kaptenen, 

något som inträffar i båda verken (Barrie 2013, s. 82, Disney 2015, s. 17). Detta verkar vara 

det enda kaptenen är rädd för. I Peter Pan och Wendy är Krok en ohederlig man som inte 

följer de regler landet Ingenstans har. Han attackerar exempelvis indianerna även fast regeln 

är att de alltid ska attackera först (Barrie 2013, s. 151). Han lurar även syskonen Darling och 

de borttappade pojkarna att det är säkert att ge sig ut från deras hem (Barrie 2013, s. 157). 

Han beskrivs av berättaren som fåfäng men att han trots detta inte stoltserade med sina segrar, 

möjligtvis på grund av sina dystra tankar och det faktum att han tappat modet. Detta var på 

grund av att han var så ensam, även fast han för omgiven av sina mannar (Barrie 2013, s. 

171). Han såg även en sorg i att barnen inte tyckte om honom, men undrade själv varför det 

var så (Barrie 2013, s. 172). I Peter Pan och Wendy beskrivs flera av hans mannar, däribland 

Smee (Barrie 2013, s. 74). I Peter Pan saknas beskrivning av besättningen och Smil är den 

enda pirat läsaren får lära känna bättre (Disney 2015, s. 17). I Peter Pan har kapten en önskan 

att få tag på Peter Pan och han lurar Tingeling till att berätta vart deras hem är (Disney 2015, 

s.35). Detta visar på list, men även på en viss grad av ohederlighet vilket gör att läsaren även i 

Peter Pan får en bild av Krok som skurken i berättelsen.  

 

4.2.5 Borttappade pojkarna/Förlorade pojkarna  

De borttappade pojkarna introduceras i Peter Pan och Wendy då Peter berättar för Wendy att 

de bor på ön och att hon borde följa med och berätta sina historier för dem (Barrie 2013, s. 

47), medan de i Peter Pan är en del av Lenas sagor (Disney 2015, s. 8). I Barries version 
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kallas pojkarna för ”borttappade” medan de i Disneys version kallas för ”förlorade”. I Peter 

Pan och Wendy berättar Peter för Wendy att de borttappade pojkarna är barn som ramlat ur 

sina barnvagnar och att han är deras hövding (Barrie 2013, s. 44). Eftersom att de tappas bort 

pojkar hela tiden är det inte alltid lika många pojkar på ön, några dör och några blir vuxna 

vilket gör att de inte längre får stanna (Barrie 2013, s. 72). Vilka de förlorade pojkarna är 

förtäljer inte Disneys version. I både Peter Pan och Wendy och Peter Pan är det sex pojkar på 

ön. Detta berättar Peter i Barries version, medan man i Disneys version istället får vända sig 

till bilderna i boken (Barrie 2013, s. 72, Disney 2015, s. 20-21).  

 

I Peter Pan görs ingen beskrivning av pojkarna annat än genom bilderna. Där ser man att alla 

är klädda i djurpälsar och verkar vara i John och Michaels ålder. En av pojkarna är längre än 

alla andra och är klädd som en räv. En av pojkarna är klädd som en björn och en har stora 

framtänder och är klädd som en kanin. En av pojkarna är mindre än alla andra och klädd som 

en skunk och slutligen är två av pojkarna tvillingar och klädda som tvättbjörnar (Disney 2015, 

s. 20-21). I Peter Pan och Wendy beskrivs att pojkarna klär sig i björnskinn följt av en kort 

beskrivning av dem. Tootles är otursföljd, Nibs är glad, Slightly är självsäker och tror sig 

komma ihåg tiden innan ön, Curly bråkar mycket och tvillingarna räknades som samma pojke 

(Barrie 2013, s. 73). Det är tydligt att pojkarna i Disneys version är baserade på Barries 

version även om de utvecklat deras kläder från att alla är klädda i björnskinn till att de istället 

är klädda som olika djur. Detta kan vara för att göra de mer personliga och igenkännbara för 

läsaren utan att använda deras namn.  

 

I Peter Pan och Wendy har de borttappade pojkarna en längtan efter mammor och de brukar i 

Peters frånvaro att prata om detta (Barrie 2013, s. 79). De välkomnar därför Wendy som sin 

mamma och lyssnar till hennes råd (Barrie 2013, s. 173). Detta är inte en del av Peter Pan. 

Det är viktigt för dem att lyssna på Peter och göra honom glad. Detta är varför de lyssnade på 

Tingeling och sköt ner Wendy när hon kom flygande (Barrie 2013, s. 88) och även varför de 

först frågar Peter innan de vet om de ska följa med syskonen Darling tillbaka till London 

(Barrie 2013, s. 148). I Peter Pan vill de förlorade pojkarna göra som han önskar, vilket gör 

dem villiga att även i denna version skjuta ner Wendy (Barrie 2013, s. 20). Wendy är 

övertygad om att de skulle bli adopterade om de följde med. De vill alltid uppleva äventyr och 

nya saker och ser därför London och familjen Darling som just detta (Barrie 2013, s. 148). De 

bestämmer sig för att följa med (Barrie 2013, s. 148) och blir välkomnade in i familjen (Barrie 

2013, s. 202). Det sista boken berättar om pojkarna är att de så småningom växer upp och 
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jobbar i staden (Barrie 2013, s. 208). I Disneys version vill pojkarna först följa med tillbaka 

till London (Disney 2015, s. 39) men i slutändan stannar de kvar hos Peter vilket är det sista 

versionen förtäljer (Disney 2015, s. 60). 

 

5. Diskussion och slutsatser  
Här följer en diskussion kring analysen där slutsatser kring hur karaktärer förändras genom 

adaptioner tas. Användningen av Peter Pan i klassrummet avslutar uppsatsen.  

 

5.1 Berättelsen och dess karaktärer 

Jag diskuterar här slutsatser kring mina frågeställningar som kan göras utifrån min analys.  

 

Jag har genom min analys kunnat besvara de frågeställningar jag presenterade i syfte och 

frågeställningar. Min första frågeställning är ”Finns det avsnitt i J.M. Barries Peter Pan och 

Wendy som inte finns i Disneys Peter Pan?”, och svaret på detta är att det finns avsnitt från 

Barries verk som fallit bort vid Disneys adaption.  

 

Disneys adaption av berättelsen har resulterat i att flera händelser från Barries verk tagits bort 

då berättelsen kortats ned. Peter Pan är en bilderbok vilket förklarar detta beslut då denna typ 

av böcker tenderar att vara av kortare karaktär då de anpassats till yngre läsare, vilket Rhedin 

framhåller i sin bok (2001, s. 33). Solomon (2014) påpekar att denna typ av bok ofta är 

utformad för att genom sina illustrationer locka och skapa förståelse hos barn som inte ännu 

knäckt läskoden samt för att generera ett intresse för böcker och skapa förutsättningar för att 

börja sin läsning (s. 93). Genom min analys har jag sett att bilderna i Disneys version bidrar 

till att skapa en förståelse för texten samt en tydligare bild av hur karaktärerna ser ut och rör 

sig. Vid personbeskrivningar har dessa bilder kommit till användning och karaktärers 

ansiktsuttryck har många gånger förtydligat textens budskap. Exempel på detta är karaktären 

Tingeling som på många uppslag tydligt visar sitt missnöje i text och även i bild. Läsaren av 

Barries verk bör vara mogen nog att få en förståelse för bokens underliggande budskap. 

Boken tar enligt mig upp ämnen som kan anses vara komplicerade, exempel på detta är när 

berättelsen tar upp Peters mamma samt hans önskan att inte växa upp. Eftersom bilderböcker 

är skrivna för yngre läsare har jag därför dragit slutsatsen att det finns delar av Peter Pan och 

Wendy som tagits bort på grund av just detta.  
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Berättelsen har kunnat kortats ned genom att Disney har tagit bort sidohändelser ur berättelsen 

vilket jag visat genom att fokusera på ändringar i kapitlen. Som Nikolajeva (2014) beskriver 

har sidohändelser inte varit nödvändiga för berättelsens utveckling (s. 70) och jag har i min 

analys kommit fram till att detta ändrar hur läsaren ser på karaktärerna eftersom de borttagna 

händelserna bidragit till att läsaren får lära känna karaktärerna. Vid adaptionen har exempelvis 

uttryckliga beskrivningar av karaktärsdrag helt tagits bort ur berättelsen vilket minskar 

tydligheten i hur en karaktär är. Berättelsen förtäljer inte att Peter är ”mallig” eller att Lena är 

”ordentlig” och på grund av detta skapas inte samma bild som läsaren får när den läser Peter 

Pan och Wendy. Genom att ta bort händelser som exempelvis resan till landet Ingenstans får 

inte läsaren heller samma möjlighet att se hur lätt det är för Peter att glömma vad han gör eller 

glömma personer i sin närhet. Möjligheten för läsaren att se att syskonen Darling tvekar om 

de bör följa med pojken på grund av detta, försvinner också. Genom att adaptera ett verk från 

en kapitelbok till en bilderbok försvinner händelser som kan påverka läsarens helhetsbild av 

berättelsen. 

 

Min andra frågeställning är ”Har karaktärerna från J.M. Barries Peter Pan och Wendy 

förändrats vid adaptionen till Disneys Peter Pan?”. Genom min analys av de borttagna 

kapitlen uppmärksammades jag på hur många detaljer i karaktärsskildringen som fallit bort 

vid Disneys adaption. När jag sedan analyserade skildringen av karaktärerna Peter, Wendy, 

Tingeling, Kapten Krok och de borttappade pojkarna klargjorde jag vilka skillnader och 

likheter som finns i hur karaktärerna framställs.  

 

Valet att analysera karaktärerna och hur dessa förändrats genom adaption grundar sig på att 

det är just karaktärerna som för berättelsen framåt genom sina handlingar. Detta är något 

Holmberg och Ohlsson (1999, s. 61) skriver om i sin bok. Karaktärer transporteras från en 

text till en annan för att berätta samma historia. Om dessa skulle falla bort helt genom 

adaption skulle berättelsen inte längre vara av samma natur. Analysen visar att karaktärerna i 

båda verken skapar samma lekfulla känsla för läsaren. Lekfullhet och glädje präglar Disneys 

bilderbok medan läsaren av Barries verk får uppleva fler känslor så som skräck för piraterna 

och sorg för Peters liv utan en mamma. En viss natur av berättelsen har alltså fallit bort i 

adaptionen och berättelsen passar i och med detta bra till barn i åldern för bilderböcker. Det 

finns karaktärer som är av större vikt än andra och vid adaptionen av berättelsen kvarstår de 

viktigaste. Jag upptäckte att det i Disneys version hade tagits bort en del karaktärer men att 

detta inte påverkade hur historien fördes framåt. Karaktärer som endast är med i början och 
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slutet av berättelsen och saknas helt i landet Ingenstans har fått mindre roller eftersom de inte 

påverkar vad som sker där. Fru Darling saknas exempelvis nästan helt i början av Disneys 

bilderbok, då hon endast nämns vid namn en gång, medan hon tar stort utrymme i 

introduktionen av Barries verk. Detta eftersom det är herr Darling och Nana som möjliggör 

det för barnen att ta sig till landet Ingenstans då herr Darling binder hunden utomhus. Detta 

visar på vikten karaktärerna har för att föra berättelsen framåt. 

 

I Peter Pan och Wendy samt Peter Pan finns både skillnader och likheter i hur karaktären 

Peter Pan framställs. Han är i båda versionerna pojken som aldrig växer upp men läsaren får 

en begränsad bild av hans karaktärsdrag i Disneys bilderbok på grund av berättelsens korthet. 

Eftersom en bilderbokstext ska vara enkel och lättläst har detaljer kring Peter försvunnit. 

Läsaren av Peter Pan och Wendy uppfattar honom möjligen som äventyrlig, glömsk, mallig 

och lite egoistisk medan läsaren av Peter Pan istället möjligtvis skulle uppfatta honom som 

äventyrlig, glad och god. Hans fientliga syn på vuxna som visas upp i Barries verk visas inte 

Disneys version där han inte kommer i kontakt med någon vuxen förutom Kapten Krok, som 

han inte heller verkar ogilla. Det är en stor förändring Disney gjort med tanke på att han i 

Peter Pan och Wendy gnisslar sina mjölktänder mot vuxna på grund av sin avsky. Inte heller 

hans förakt mot mammor framkommer i Disneys version medan detta är ett återkommande 

tema i Barries verk. Lena tar sig inte heller an rollen som mamma till alla pojkarna på ön i 

Peter Pan, medan hon i Peter Pan och Wendy utifrån vad hon tror är en bra mamma försöker 

göra sitt yttersta för att lyckas med detta. Troligtvis för att visa Peter vad han missar genom 

att inte ha en mamma. Det går att spekulera mycket kring Peters förhållande till vuxna vilket 

gör att det inte är konstigt att det finns en mängd psykologisk forskning kring karaktären. 

Bilderböcker som Disneys ska vara lättlästa och en del av det är att läsaren lätt ska få en 

förståelse för berättelsen, något som troligtvis är svårt för den yngre publiken vid läsningen av 

Barries Peter Pan och Wendy. Av detta kan jag dra slutsatsen att karaktären Peter Pan ändrats 

vid Disneys adaption då läsaren inte får en lika omfattande bild av pojken vilket gör att en del 

av hans personlighet försvinner.  

 

Det finns även både skillnader och likheter i hur Wendy/Lenas karaktär framställs i de båda 

verken. I Peter Pan och Wendy beskrivs hon som den typiska ”duktiga flickan”, ordentlig 

med en vilja att alltid göra rätt för sig, medan läsaren i Disneys version får skapa sig en bild 

genom hennes handlingar. Slutsatsen kan då dras att hon är äventyrlig, eftersom hon följer 

Peter, något hon även kan ses som i Barries version. Hon är också vänlig då hon hjälper Peter 



 34 

sy fast sin skugga när han inte själv lyckas, också något Barries version möjliggör. Modig är 

också ett karaktärsdrag som kan antas genom att hon står upp mot Kapten Krok och piraterna 

när de vill att någon av barnen ska ansluta sig till besättningen, också något läsaren hittar i 

båda versionerna. I det stora hela har Disneys version behållit bilden läsaren får av 

Wendy/Lena.  

 

Tingelings karaktärsdrag är i de båda versionerna väldigt lika varandra. Hon är i både Barries 

och Disneys verk svartsjuk på Wendy och detta tar över henne. I Barries verk får läsaren en 

förklaring till varför det endast är just denna sida av älvan som syns, medan detta saknas i 

Disneys verk. Hon visar även kärlek för Peter genom denna svartsjuka men även genom att 

hon räddar honom från sin död i båda versionerna. Hon visar då att hon inte bara kan vara 

elak på grund av avundsjuka, utan även snäll av kärlek. Karaktären Tingeling har vid Disneys 

adaption inte ändrats i någon större omfattning. Jag anser att förklaringen i Barries verk till 

varför Tingeling endast kan känna en känsla i taget kan ses som en anledning till varför denna 

karaktär behållit sin personlighet.  

 

Det finns både likheter och skillnader mellan Peter Pan och Wendy och Peter Pans version av 

Kapten Krok. Han har i båda verken rollen som skurk i berättelsen och han är även i båda 

verken ute efter att hämnas på Peter och visar förakt gentemot honom. I Peter Pan och Wendy 

är Krok skräckinjagande och grym, medan han i Peter Pan, troligtvis på grund av åldern på 

den tänkta läsaren av bilderböcker, inte längre är skräckinjagande även om han fortfarande 

visar tecken på att vara grym då han exempelvis fortfarande kidnappar syskonen Darling och 

de förlorade pojkarna. Vid adaptionen av berättelsen har inte Krok fått samma utrymme som i 

Barries verk. Detta har lett till att hans personlighet ändrats och hans bakgrundshistoria tagits 

bort.  

 

De borttappade pojkarnas karaktärer har i Barries version större individualitet då de har namn 

och åsikter. I Disneys version beskrivs de istället alltid som ”de förlorade pojkarna” och om 

någon talar benämns det ”en av de förlorade pojkarna”. Detta gör att skillnaden mellan 

karaktärerna i de två versionerna är stor. I Peter Pan och Wendy beskrivs de alla var för sig 

och präglas av olika karaktärsdrag, vilket saknas helt i Peter Pan. Deras karaktärsdrag togs 

bort vid adaptionen då det inte är av vikt för berättelsen, deras karaktärer i sig är dock av stor 

vikt för historien då de är en stor del av landet Ingenstans. Genom Disneys adaption har 

pojkarna fått mindre utrymme vilket påverkar läsarens syn av deras roll i berättelsen.  
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Det finns stora likheter och skillnader mellan hur alla karaktärer i verken framställs. Jag har i 

min analys kommit fram till att karaktärerna från Barries Peter Pan och Wendy finns kvar och 

lever vidare i Peter Pan och används för att föra berättelsen framåt, men att läsaren inte får en 

lika tydlig bild av hur dessa karaktärer är. Det är därför viktigt att komma ihåg att detaljer 

kring, bakgrund till och karaktärers personlighet kan förändras eller försvinna vid adaptioner 

av berättelser, även om de är baserade på sina föregångare. Det är därför lätt att berättelsens 

natur ändras och att läsarens förståelse för karaktärer blir begränsad. En slutsats jag dragit 

genom min analys är att genom adaptioner från kapitelböcker till bilderböcker kan naturen av 

berättelsen förändras och i kombination med att information kring karaktärer försvunnit kan 

läsaren få en annan helhetsbild av berättelsen vilket kan ses som en nackdel. Adaptioner från 

kapitelböcker till bilderböcker kan dock användas för att även yngre läsare ska kunna ta del av 

berättelser och att dessa kan bidra till deras läsinlärning vilket jag ser som en fördel.  

 

5.2 Peter Pan i klassrummet 

Berättelsen om Peter Pan skrevs ursprungligen 1911 i England. Detta betyder att berättelsen 

är från en annan tid och ett annat land än Sverige och i läroplanen för grundskolan Lgr11 

(Skolverket 2017) står det att eleverna ska ta del av litteratur av detta slag. Elever ska i 

klassrummet i mötet med texter även få möjligheten att utveckla sitt språk. Dessa texter ska 

bland annat bestå av berättande texter i form av bilderböcker samt kapitelböcker vilket 

betyder att både Peter Pan och Wendy och Peter Pan skulle kunna användas i undervisningen. 

Genom texter som dessa ska elever träna på bland annat förstå berättelsens uppbyggnad samt 

litterära personbeskrivningar och de kan även prata om antingen J.M. Barrie eller Disney som 

exempel på barnboksförfattare, något som också står med i läroplanen. Till exempel ses Peter 

Pan av många som en komplex karaktär och detta skulle kunna skapa diskussion i 

klassrummet. Undervisningen ska även skapa intresse för läsning och skrivning hos eleverna 

och något som kan bidra till just detta är illustrationer i bland annat bilderböcker. Det finns 

även en tro om att barnlitteratur bör ha en underhållande karaktär och att även detta främjar 

viljan att läsa. Just berättelsen om Peter Pan stämmer väl in på detta. Både Barrie och Disneys 

verk innehåller bilder för att förstärka historien, och berättelsen om pojken som aldrig växer 

upp har fängslat läsare i över 100 år.  

 

Berättelsen om Peter Pan är en klassiker och det finns en mängd olika adaptioner att välja 

mellan. Barries verk och Disneys adaption är båda aktuella att använda sig av i klassrummet. 
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Bilderboken Peter Pan är anpassad för att även yngre barn ska kunna läsa boken. 

Bilderböcker har hjälp barn att läsa i generationer och bilderna bidrar till en förståelse för 

texten och texten i sig är lättläst, med lite text på varje sida. Kapitelboken Peter Pan och 

Wendy innehåller även de bilder som kan bidra till läsarens fantasi, texten är dock inte lika 

lättläst men skulle fungera bra som högläsningsbok i klassrummet för lite äldre barn.  

 

Ett sätt att arbeta med de olika versionerna av berättelsen om Peter Pan är att eleverna får 

möjligheten att jämföra dess karaktärer så som jag gjort i denna analys. Eleverna kan få i 

uppgift att fokusera på en av bokens karaktärer och jämföra denna i olika versioner om Peter 

Pan för att se om det finns likheter eller skillnader i hur de skildras. Eleverna kan även 

jämföra exempelvis J.M. Barries bok Peter Pan och Wendy med Disneys film Peter Pan för 

att se vad som tagits bort i filmen. Genom detta kan en konversation om adaption äga rum och 

eleverna kan få upp ögonen för hur stor del av vår vardag som berörs av detta begrepp.  

 

Genom att arbeta med berättelsen i klassrummet kan även olika teman diskuteras. Detta kan 

vara teman som är av svårare natur så som exempelvis föräldralösa barn. De 

borttappade/förlorade pojkarna kan användas vid en diskussion kring detta och även Peter 

själv och hans ilska gentemot vuxna kan tas upp. I klassrummet kan eleverna även prata om 

Peters hat gentemot vuxna och vad de tror att de grundar sig i. Här kan även temat ”mamma” 

diskuteras och hur detta kan vara relaterat till föregående tema. Varför Wendy/Lena tar på sig 

denna roll fast Peter säger sig ogilla mammor kan också tas upp. Att familjen Darling i 

Barries version beskrivs som fattig är också ett känsligt ämne som kan diskuteras och det 

faktum att detta inte påverkar barnens glädje i att vara barn och leva i sin fantasi.  

 

Kampen mellan det onda och det goda är ett tema som återkommer i många berättelser och 

även i denna. Kapten Krok kan användas för att prata om det faktum att inte alla människor är 

goda samt även att livet inte alltid är rättvist. Berättelsen kan även möjliggöra en diskussion 

kring oviljan att växa upp och vad det innebär att vara barn och sedan bli vuxen. Detta är ett 

tema av komplicerad natur som många barn undrar kring och som är relevant då vi alla 

oundvikligen växer upp. Till sist kan även ett av de mest komplexa teman som finns i 

barnböcker diskuteras och det är döden. Peter Pan säger i Peter Pan och Wendy: ”Att dö blir 

ett väldigt stort äventyr” vilket kan ligga till grund för vad döden är och hur en kan prata om 

samt hantera detta ämne. Även teman av lättare natur så som exempelvis vänskapen mellan 

barnen i berättelsen, relationen familjen Darling har till varandra samt vad ett äventyr är och 



 37 

att vi alla upplevt ett sådant.  

 

Skönlitteratur kan användas för att möjliggöra diskussion kring ämnen som både kan vara 

svåra och lätta att hantera då elever får en berättelse att relatera sina känslor och tankar till. 

Berättelsen om Peter Pan kan här vara till stor nytta och jag anser därför att både Barries Peter 

Pan och Wendy samt Disneys Peter Pan är användbara i undervisningen.  
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