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Abstract 

Emilia Blanksvärd och Gabriella Larsson: Pocahontas och undervisning för hållbar utveckling: 

en komparativ studie om social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Svenska språket, inriktning 

mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, A-nivå, självständigt arbete, 15 högskolepoäng, ht 2019. 

Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.  

Uppsatsen analyserar Virginia Watsons skrivna verk Indianprinsessan Pocahontas (1925) och 

Disneys animerade film Pocahontas (1995). Syftet med analysen är att undersöka vilka sociala, 

ekonomiska och ekologiska hållbarhetsteman som framträder i respektive verk och vilka 

förändringar som förekommer i adaptionen gällande hållbar utveckling. Uppsatsen utgår från 

Linda Hutcheons (2006) adaptionsteori och analysen tillämpar en komparativ metod. Analysen 

visar att båda verken innehåller liknande tematik inom hållbarhetsperspektivet. Analysen visar 

även att filmatiseringen har större fokus på vissa teman inom ekologisk och social hållbarhet, där 

filmens estetik används för att klargöra de kontraster som råder. Disneys fokus på att framställa 

kontraster innebär att andra teman har reducerats. Filmens sätt att skildra motsatser gör det därför 

lättare för elever i åk 4-6 att orientera sig i verket i förhållande till Watsons bok som kan kräva 

en djupare tolkningsprocess.   

Nyckelord: Hållbar utveckling, Didaktik, Pocahontas, Virginia Watson, Disney, Komparativ 

studie, Filmpedagogik, Barnlitteratur, Adaption.  
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1. Inledning  

År 2016 tog FN och världens ledare fram deklarationen Agenda 2030 tillsammans med 17-

globala mål för en bättre värld (FN-förbundet, u.å.). Agendan innehåller mål som berör 

ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer för att uppnå en hållbar värld (FN-förbundet, u.å.). 

Deklarationen fordrar frivilliga åtaganden av respektive medlemsländers regering, varvid 

Sveriges regering skriver i sin handlingsplan att de strävar efter att framstå som ledande inom 

verkställandet av agendan (Regeringskansliet 2018, s.3). 

Sveriges antagande av deklarationen framträder tydligt i Skolverkets läroplan LGR11 (2018) och 

ingår således i lärarprofessionens yrkesroll. Hållbar utveckling framstår som ett 

ämnesövergripande- och genomgående tema i läroplanen som bland annat betonar att eleverna 

ska utveckla värden och kunskaper som berör miljö, ansvar, etik, demokrati och mänskliga 

rättigheter (Skolverket, 2018). FN-förbundets (u.å.) definition av begreppet hållbar utveckling 

lyder: “En hållbar utveckling innebär att vi tillgodoser dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov” (FN-förbundet, u.å).  

Samtidigt utdelar Skolverket (2010, s.2) sedan år 2004 en utmärkelse för skolor som bedriver 

undervisning som genomsyras av frågeställningar som berör tre huvudområden, social 

hållbarhet, ekologisk hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Syftet med detta arbetssätt är att göra 

eleverna delaktiga i lärprocessen och förbereda dem inför framtiden (s.2). Skolverket (2010) 

beskriver vidare att det övergripande förhållningssättet för detta arbete innefattar att “titta bakåt 

historiskt, att reflektera över nuet och att visionera om framtiden. “(s.6). Vidare beskrivs att de 

tre huvudområdena inte kan åtskiljas från varandra, utan tillsammans bildar en helhet 

(Skolverket 2012, s.1).  

Det finns många olika sätt att bedriva undervisning för hållbar utveckling. Ett sätt kan vara att 

arbeta med skönlitterär läsning, som enligt Skolverket (2019) tillåter elever att lära känna andra 

världar och möta nya perspektiv. Detta kan därmed bidra till att eleverna utvecklar en djupare 

förståelse gällande den lästa texten, sig själva och omvärlden. Eva Westergren skriver i boken 

Introduktion till filmpedagogik (2016, s.61) i sin tur att film som läromedel kan skapa en 

gemensam känsloupplevelse för alla i klassrummet och skapar därmed förutsättningar för ett 

fördjupat filmsamtal. Det samtal som äger rum i klassrummet efter en filmupplevelse kan således 

bidra till inkludering, genom att synliggöra elevernas tankar och funderingar. Westergren (2016, 
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s. 61) poängterar även vikten av att visa filmklassiker i skolan som inte längre finns tillgängliga 

på bioduken, för att vidga elevernas syn på världen. 

Mot denna bakgrund valde vi att studera vad som sker från övergången från bok till film, och hur 

temat hållbar utveckling förändrats. Valet av verk bestämdes utifrån vårt intresse för 

Disneyklassiker och den globala debatten om världens utveckling. Denna studie kommer att 

analysera en tidig och välkänd bok vid namn Indianprinsessan Pocahontas, författad av Virginia 

Watson (1925) för barn i mellanstadieåldern, samt den välkända animerade klassikern 

Pocahontas, utgiven av Disney (1995). Båda verken har en bakgrund i Amerikas historia när 

män från England koloniserade indianernas byar, varvid boken framstår som mest trovärdig i 

jämförelse med filmatiseringen. Watsons verk upplevs nämligen överensstämma till stor del med 

den historiska fakta som finns tillgänglig om prinsessans liv.     

Det är av stort intresse inför vår kommande yrkesprofession, att diskutera om dessa verk kan 

användas i en undervisningssituation inom ämnet svenska för att skapa lärande för hållbar 

utveckling i våra blivande klassrum. Samt skapa en djupare förståelse för berättelsen om 

indianprinsessan Pocahontas, som är ett välkänt namn inom animerade filmklassiker.      

2. Syfte  

Syftet med studien är att analysera verken för att synliggöra vilka förändringar som har skett från 

verklighetsbaserad berättelse i bokformat till tecknad film, skapade under olika tidsepoker av 

olika upphovsmän. Fokus för analysen kommer att ligga på de tre huvudområdena inom hållbar 

utveckling som består av sociala, ekonomiska samt ekologiska faktorer (Skolverket, 2010).  

Syftet med studien är även att klargöra hur dessa verk kan användas i klassrummet för att belysa 

och diskutera hållbar utveckling i ett didaktiskt perspektiv.  

 2.1 Frågeställningar 

Frågeställningarna för studien är: 

• Vilka ekonomiska, sociala och ekologiska teman framträder i respektive verk?  

• Vilka förändringar förekommer i adaptionen (filmen) gällande hållbar utveckling? Hur kan 

dessa förändringar förstås? 
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Slutligen kommer en diskussion föras, med studiens slutsatser som grund, för hur lärare kan 

arbeta didaktiskt med de olika verken i undervisning för att skapa lärande för hållbar 

utveckling.   

3. Disposition  

I denna studie kommer vi först att presentera teori och metod för att klargöra hur 

frågeställningarna kommer att bearbetas i uppsatsen. Därefter följer en genomgång av tidigare 

forskning och använd litteratur. Efter genomgången följer en kort presentation av de undersökta 

verken och deras skapare. Därefter följer vår analys, som fokuserar på de tre 

hållbarhetsdimensionerna i respektive verk, för att på så sätt undersöka vilka förändringar som 

förekommer i adaptionen. Sedan presenterar vi våra slutsatser utifrån analysen för att därefter 

avsluta arbetet med en didaktisk diskussion utifrån det vi kommit fram till.  

4. Teori och metod  

Denna studie består av en tematisk adaptionsanalys av boken Indianprinsessan Pocahontas 

(Watson, 1925) och filmen med samma huvudkaraktär, Pocahontas utgiven av Disney (1995). 

Fokus för studien är våra frågeställningar som innefattar hållbar utveckling och de tre 

huvudområdena inom detta tema. United Nations Development Programme (UNDP u.å.) skriver 

på sin hemsida att dessa områden innefattas av mål som främst syftar till att utrota extrem 

fattigdom (ekonomisk hållbarhet), att det ska bli mindre orättvisor och ojämlikheter i världen 

(social hållbarhet), samt att klimatkrisen ska upphävas (ekologisk hållbarhet). Uppsatsen 

kommer att utgå från dessa områden som sådana för att kunna undersöka vilka av dessa som 

förekommer i verken, och om några förändringar har skett i filmatiseringen. Dessutom anser vi 

att denna bestämning av kategorierna tydliggör riktlinjerna för vår studie. De tre dimensionerna 

kommer att glida in i varandra, eftersom de tillsammans bildar en helhet och är svåra att 

separera.    

Vi kommer att besvara våra frågeställningar genom att studera verkens budskap. Handling, 

karaktärer och miljöbeskrivningar står därmed i fokus för att få syn på hur hållbarhetsaspekterna 

skildras. Vi kommer att studera verken separat, för att sedan undersöka vad som har skett i 

adaptionen från en verklighetsbaserad berättelse i bokformat till filmatisering med historisk 

anknytning.  
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Denna studie har en förankring i didaktik och vi kommer därmed att diskutera om dessa verk kan 

användas i en undervisningssituation för att skapa lärande för hållbar utveckling inom ämnet 

svenska, bland annat genom att jämföra studiens slutsatser med Skolverkets läroplan. För att 

tydliggöra adaptionens likheter och förändringar gentemot boken, så har vi valt att tillämpa en 

komparativ metod. Den komparativa metoden används med syftet att försöka skapa en djupare 

förståelse för förändringarna i Disneys filmatisering, eftersom denna metod hjälper oss att 

undersöka verken systematiskt. Komparation och adaption är två begrepp som kommer att 

användas återkommande i denna studie, och vi väljer därmed att förtydliga innebörden av dem. 

Thomas Denk skriver i boken Komparativ metod: förståelse genom jämförelse (2002) att den 

komparativa metoden kännetecknas av ett antagande om att det finns skillnader eller likheter i 

det material som ska undersökas (s.7). Metoden lämpar sig väl för att studera fenomen utifrån 

olika perspektiv (Denk 2002, s.7). Anders Olsson poängterar i antologin Litteraturvetenskap - en 

inledning (2002) att det endast går att bedöma litterära texter genom att jämföra dem med andra 

(s.51). Den komparativa metoden innebär således att vi jämför verken med varandra utifrån 

samma vinklar- hållbarhetsperspektivets tre dimensioner, för att tydliggöra skillnader och 

likheter.  

Eftersom Disneyfilmen tagit inspiration från den verklighetsbaserade berättelsen om Pocahontas, 

så har vi valt att utgå från att filmen är en adaption av en historisk händelse. Vi har därför 

undersökt om Watsons bok Indianprinsessan Pocahontas (1925) överensstämmer med de 

historiska fakta som finns om prinsessan och hennes liv. Vi fann då ett radioprogram av Sveriges 

Radio, P3 Historia (2018) som har sänt ett avsnitt som heter Pocahontas: människan bakom 

myten. Avsnittet presenterar den verklighetsbaserade historien genom att sammanställa de mest 

välkända verken om Pocahontas. Vi har kommit fram till att handlingen i Watsons bok besitter 

stora likheter med den information som delges i radioprogrammet. Valet av litterärt verk är 

därmed väl lämpad för denna adaptionsstudie, i synnerhet om vi beaktar att boken är skriven för 

barn i 9-12 års ålder.    

Linda Hutcheon skriver i sin bok A Theory of Adaption (2006) att adaption innebär att ett verk 

överförs från ett medium till ett annat, exempelvis från skönlitteratur till en filmatisering och 

innefattar både själva processen och slutprodukten (s.16-21). Detta innebär att en adaption 

handlar om att justera och förändra ursprungsberättelsen för att på så sätt anpassas till det nya 

verkets syfte (s.7). Adaptionen kan således göra att åskådarna glömmer det ursprungliga verket, 

eller påminns för att hedra originalet, beroende på upphovsmännens syfte (s.7). Adaption av 
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tidigare verk kan även tillämpa nya perspektiv, eller dela med sig av nya tolkningar av 

originalberättelsen (s.8).  

Hutcheon beskriver vidare att filmatiseringar ofta möts av hård kritik, och ofta benämns som ett 

svek mot det litterära verket (2006, s.2-3). Författaren (2006) ifrågasätter denna kritiska syn på 

filmadaptioner och poängterar att en hög andel av pristagare på stora filmgalor består av 

adaptioner baserade på ett annat medium eller verk (s.4). Vidare poängterar hon att film som 

medium ofta når miljontals fler mottagare än det litterära verket, och lyfter att upphovsmännen 

ofta har ett starkt ekonomiskt intresse för att genomföra en filmadaption (s.5). Vidare beskrivs 

hur film ofta innefattar fler konstformer än skrivna texter, så som exempelvis musik, ljudeffekt, 

rörliga bilder och ansiktsuttryck (s.35, s.37). Hutcheon problematiserar detta och anser att texter 

erbjuder fler möjligheter för tolkning än vad en film kan erbjuda. Filmen baseras således på 

regissörens egen uppfattning av berättelsen, och utrymmet för åskådarnas tolkning blir därmed 

mindre och kan vara en av orsakerna till att filmatiseringar ofta kritiseras (s.29).        

5. Tidigare forskning  

Nedan kommer för studien relevant tidigare forskning och använd litteratur att presenteras. Vi 

har sökt igenom databaserna DiVA, Primo, Eric och LIBRIS samt sökt efter tryckta verk via 

biblioteket på Örebro universitet.   

5.1 Tidigare studentuppsats 

En sökning i DiVA gjordes för att reda på om tidigare uppsatser behandlar de ämnen vi tänker 

behandla i denna studie, ingen tidigare uppsats kunde hittas om Pocahontas och hållbar 

utveckling. Däremot fann vi en intressant studentuppsats som knyter an till vår studie gällande 

social hållbarhet. 

 

Studien är skriven av Elvira Englund (2014) och heter ”Den andre” i barnfilm: En 

innehållsanalys av Disneyfilmerna Lejonkungen och Pocahontas. Syftet med studien är att 

analysera hur “den andre” framställs i barnfilm, varvid Pocahontas utgiven av Disney (1995) är 

ett av verken som undersöks. Englund (2014) fokuserar på etnicitet och hur olika 

samhällsgrupper skildras i verket. Uppsatsen har en pedagogisk förankring vars syfte är att 

tydliggöra vad som kan läras ut till elever som får ta del av filmens budskap. Englund kommer 

fram till slutsatsen att båda samhällsgrupperna av olika etnicitet, (indianer och kolonister) 

framställs som “den andre” i filmen (2014, s.28). 
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Hon kommer även fram till att filmen sänder ut budskap om att alla människor är väldigt lika 

varandra, trots att vi har olika etnicitet och tillhör olika samhällsgrupper. Trots denna slutsats av 

analysen påpekar hon att indianstammen lätt blir dem som betraktas som “den andre” eftersom 

åskådarna av verket troligen inte är bekanta med indiankulturen. Englund menar även att barn 

inte besitter samma redskap som vuxna människor gör i förhållande till att tolka symbolik, och 

framhäver att barn påverkas i högre grad än vuxna av sin omgivning. Hennes slutsats blir därmed 

att innehållet i Pocahontas behöver diskuteras för att en djupare förståelse av filmens budskap 

ska kunna nås. 

 

5.2 Skönlitteratur och film i undervisning  

 

På databasen ERIC fann vi en forskningsgranskad artikel i didaktik som knyter an till vår studie. 

Författaren jämför den historiska berättelsen om indianprinsessan med Disneys filmatisering 

Pocahontas (1995) tillsammans med sina elever, med fokus på att utveckla deras källkritiska 

förmåga. Artikeln är skriven av Margaret Golden (2006) och heter Pocahontas: Comparing the 

Disney Image with Historical Evidence. Syftet med artikeln är att poängtera vikten av att 

eleverna är källkritiska efter de tagit del av verk via olika medium. Barn möts ofta av enorma 

mängder information, och behöver kunna orientera sig gällande vad som är fakta och inte (s.23). 

Hon fokuserar på filmen Pocahontas och hur Disney har valt att framställa henne och de andra 

karaktärerna, genom att jämföra filmen med historiska fakta och stereotypiska modeller.  

 

Golden (2006) argumenterar för att skolor i västvärlden har ett eurocentriskt synsätt på historien, 

då historiska läroböcker i Europa ofta är skrivna utifrån detta perspektiv. Hon menar att lärare 

behöver vara medvetna om detta och skapa rum för elever att utveckla sin kritiska förmåga. 

Vidare beskriver hon hur elever kan få möta berättelsen om Pocahontas via olika medier, 

skapade under olika tidsepoker, för att på så sätt separera historiska fakta från påhittad fiktion 

(s.23). I artikeln lyfter Golden fram exempel på hur lärare kan arbeta med Pocahontas i en 

undervisningssituation, varvid målet är att eleverna ska ställa kritiska frågor till den information 

de möter. Hon påpekar även att författare kan se på karaktärerna i Pocahontas på olika sätt vilket 

resulterar i att berättelsen finns i många adaptioner utifrån skilda perspektiv.   

 

Eftersom denna studie behandlar adaption med en didaktisk förankring så fann vi det intressant 

att lyfta fram fler förslag på undervisningssituationer inom ämnet. Vi fann Anna Sofia Rossholm, 
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som är lektor i filmvetenskap och har bidragit med ett kapitel i antologin Introduktion till 

filmpedagogik: vita duken som svarta tavlan (2016). I texten skriver hon om fördelar med 

undervisning som utgår från filmadaptioner baserade på litterära verk. Författaren skriver att 

“Film är en uttrycksform som kan passa överallt: den kan fungera i samspel med andra medier 

och kan illustrera ett samhälle, identitet och historia med kraft och på ett sätt som skapar 

engagemang.” (s.197). Vidare framför hon en undervisningsmodell som består av att undersöka 

vad som har förändrats i adaptionen, välja ut jämförelsematerial, koppla verken till dess 

historiska och samhälleliga sammanhang för att slutligen låta eleverna adaptera berättelsen på 

egen hand i ett nytt medium (s.198). Genom att jämföra en litterär text med filmatiseringen ges 

eleverna möjlighet att förstå de olika mediernas- och berättelsens likheter och skillnader för att få 

syn på verkens relation till varandra. Rossholm menar även att undervisning om adaptioner kan 

skapa en djupare förståelse gällande verkens omgivande historia, samhälle och rådande 

identitetsfrågor (2016, s.199).  

 

När det gäller skönlitteratur finns det såklart väldigt mycket skrivet. Här kommer vi endast att 

lyfta fram det som knyter an till vår studie och Watsons skriva verk. Mary Ingemansson (2016) 

har stor erfarenhet av skönlitteratur och undervisning då hon är utbildad mellanstadielärare och 

undervisar lärarstudenter. Hon skriver i boken Lärande genom skönlitteratur: Djupläsning, 

förståelse, kunskap om möjligheterna med skönlitteratur i undervisning. Författaren menar att 

historiska skönlitterära verk kan skapa en djupare förståelse för människors olika levnadsvillkor 

genom olika tidsepoker (s.101-102). Dessutom anger hon att läsning som åtföljs av djupa 

textsamtal kan bidra till att eleverna överför textens budskap och innehåll till det verkliga livet 

(s.120). För att en djupare läsförståelse ska uppstå förutsätts att eleverna får tänka och resonera 

via utredande frågor.    

  

En metod för att uppnå djupläsning av skönlitterära texter kan vara högläsning. Christina 

Wedenmark är barnbibliotekarie och litteraturpedagog och har skrivit boken Högläsning: ett sätt 

att mötas (2014). Författaren menar att högläsning skapar möjligheter för diskussioner om det 

lästa, som kan bidra till att eleverna får uppleva en annan värld och identifiera sig med karaktärer 

som befinner sig i för dem okända situationer. Dessutom poängterar hon att diskussionerna kan 

leda till att nya tankar och idéer väcks hos barnen så som exempelvis ökad empati. Genom att 

samtala om skönlitteratur kan även elevernas förmåga att uttrycka sig i tal och skrift utvecklas 

(s.7).       
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5.3 Hållbar utveckling  

Vi har funnit en intressant forskningsgranskad artikel skriven av David Selby (2017) som heter 

Education for Sustainable Development, Nature and Vernacular Learning. Författaren beskriver 

att världen står inför en multi-kris som innefattas av tre dimensioner som berör frågor inom 

miljö, ekonomi och samhälle som påverkar såväl människor, djur, växter och klimat (s.11). I 

artikeln argumenterar han för att den natursyn som råder i den globala debatten om miljön, som 

åtföljs av FN:s modell gällande undervisning om hållbar utveckling, främst handlar om att 

tillägna sig kunskaper om miljön. Selby (2017) namnger denna undervisning som “Mainstream 

education for sustainable development” och lyfter fram att den natursyn som råder i debatten inte 

tillåter elever att agera för en bättre framtid, eftersom naturen framställs som en råvara och 

resurs. Han hävdar att detta synsätt, hör ihop med att människan ser sig som åtskild från naturen 

och dominant över den. Vår identitet ligger med andra ord utanför naturen.  

 

Författaren (Selby, 2017) menar att denna natursyn behöver förändras, så att människan ser sig 

som en del av naturen, som behöver vårdas för att det ska uppstå balans. Han understryker 

därmed att undervisning för hållbar utveckling behöver lära eleverna värdet av naturen, genom 

att ge sig ut i närområdet för ett så kallat platsbaserat lärande. Ute i naturen kan eleverna vårda 

och studera förändringar över tid. Denna typ av undervisning kräver att eleverna engagerar sig 

känslomässigt för att de ska kunna agera i förhållande till krisen, och menar att undervisningen 

således bör väcka elevernas intimitet till naturen för att de ska förstå värdet av att rädda den 

(Selby, 2017). 

 

Ett annat sätt att skapa lärande för hållbar utveckling kan vara genom demokratiska samtal. Iann 

Lundegård har skrivit en doktorsavhandling som heter På väg mot pluralism: elever i situerade 

samtal kring hållbar utveckling (2007). I avhandlingen argumenterar han för att undervisningen 

bör erhålla ett pragmatiskt perspektiv med pluralistiska samtalsprocesser. Argumentet för denna 

typ av undervisning består framförallt av att de frågor och problem om planetens framtid ständigt 

omförhandlas genom demokratiska diskussioner, vilket även bör tillämpas i klassrummet (s.18). 

Fokus för dessa samtal ligger inte i att uppnå konsensus som i deliberativa samtal, utan 

inbegriper istället själva processen. Författaren redogör för att själva processen innefattar en 

öppenhet för motpartens argument för att därmed förstå att det egna argumentet endast är en 

möjlighet av många (s.91). Vidare menar Lundegård att de pluralistiska samtalen går ut på att 

deltagare med olika uppfattningar ska övertyga varandra, för att försöka hitta temporära 

lösningar på svåra frågor. Eftersom människor med olika uppfattningar möts, skildras olika 
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perspektiv inom temat, som kan leda till att individernas åsikter nyanseras. Denna samtalsmodell 

bidrar därmed till att eleverna får göra sina röster hörda i en demokratisk process, där frågor om 

vad som bör prioriteras nu och i framtiden framförs (s.91-92).   

6. Kort presentation av upphovsmän och de undersökta verken 

6.1 Virginia Watson  

Efter att ha sökt på databaser gällande uppgifter om Virginia Watson utan resultat, har vi kommit 

till insikten att vi inte kan spåra henne. Vi vet att Virginia Watson har skrivit ett flertal verk, då 

dessa finns att köpa hos bokhandlare, men det finns ingen information om varken hennes 

författarskap eller livshistoria. Vi förstår däremot, efter att ha tagit del av hennes verk, att hon 

var från Amerika och hade ett intresse för landets historia. Förutom att vi har sökt på hennes 

namn i databaser har vi även ringt runt till olika bibliotek, men utan resultat. Varför går hon inte 

att spåra? Det är en fråga vi aldrig kommer få några svar på, utan vi får nöja oss med att ha fått ta 

del av hennes verk.  

6.2 Indianprinsessan Pocahontas 

År 1916 utgavs barnboken The Princess Pocahontas på 243 sidor, som är baserad på den 

verkliga historien om indianen Pocahontas liv, skriven av Virginia Watson. Prinsessan levde 

mellan år 1595 till 1617. Verket översattes år 1925 till svenska av Estrid Linder och boken 

utgavs av P. A. Norstedt & Söners Förlag. Vi tror att Watsons syfte med boken var att sprida 

kunskap bland unga om indianer och Amerikas historia. Detta syfte är särskilt framträdande i 

bokens efterskrift (s.241-243), då författaren avslutar med att knyta berättelsen till fakta om 

staten Virginia, som behandlas i berättelsen, och hur landet Amerika en gång tillhörde 

indianerna. Hon skriver även att: “Liksom barn när de bli äldre bli nyfikna på sina föräldrars 

barndom, så ha vi som växa upp i detta land fått ett nytt intresse för dess tidigare historia.” 

(s.241) Vidare förs detaljerade beskrivningar om framförallt indianernas ritualer och naturnära 

leverne, som vi tolkar har ett undervisande syfte.  

Att berättelsen även har ett underhållande syfte blir tydligt då boken har inslag av spänning, 

brutalitet och romantik och således drar med läsaren i en storm av känslor. Det underhållande 

syftet beror troligtvis på målgruppen för verket, då dessa inslag kan leda till att barnen bevarar 

intresset under bokens gång för att på så sätt ta del av det egentliga syftet- att lära om landets 

historia. 
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I denna berättelse får vi följa prinsessan Pocahontas liv, från hennes barndom i 

powhatanförbundets huvudstad Werowocomoco fram till hennes död i England, vid 20-års ålder. 

Pocahontas far var en mäktig indianhövding, och vi får följa hela indianstammens möte med 

kolonister från England. Kolonisterna är ute efter att plundra indianernas område för att finna 

guld och bygga upp en kristen stad, vilket inte välkomnas av indianstammen som vill bevara sitt 

naturområde. Kulturkrockar, strider, slaveri, maktspel, orättvisor och byteshandel uppstår mellan 

grupperna. Samtidigt växer en otillåten vänskap fram mellan kolonisten John Smith och indianen 

Pocahontas, vilket leder till att vännerna agerar som medlare mellan de olika 

folkgrupperna.           

6.3 Walt Disney 

Walt Disney grundades av bröderna Walter “Walt” Elias och Roy Disney den 16 oktober 1923 

(NE, u.å.). Walt framstår som den mest drivande inom företaget, han föddes år 1901 och avled 

1966 och var en amerikansk filmproducent som nådde sin position genom sin artistiska 

begåvning (NE, u.å.). Efter hans död har filmbolaget levt vidare och Disneykoncernen  

producerar årligen animerade filmer för barnfamiljer runt om i världen.  

6.4 Pocahontas 

Året var 1995 då Walt Disney Feature Animation släppte filmen om Pocahontas som fick 

genrebeteckningen musikalromantiskt drama. Det beskrivs på IMDb, att filmen, som är 1h och 

18 min lång, har vunnit två Oscars på Academy Awards år 1996 för dess musikaliska inslag 

(IMDb, 2019). Syftet med verket, tycks vara att underhålla barn i skolåldern, till skillnad från 

Watsons framför allt undervisande intention. Disney har troligen valt att fokusera på det 

underhållande syftet eftersom företaget har ett starkt ekonomiskt intresse, och var redan vid 

denna tid kända för att skapa underhållande, animerade filmer. Filmen tydliggör nämligen inte 

att den baseras på den historiska händelsen, utan det får åskådarna ta reda på genom att göra 

egna eftersökningar. Det underhållande syftet är väldigt framträdande, då filmen har mer 

framträdande inslag av spänning, intriger och romantik, jämfört med Watsons verk. Dessutom 

förekommer det mycket humor, vilket knappt existerar i boken. Dessa inslag förstärks genom 

framförallt musik och vackra, färgstarka miljöer. Handlingen skiljer sig något från boken, men 

ursprungshistorien och dess huvudkaraktärer är även framträdande i filmen.  

I filmen får vi följa tonårsprinsessan Pocahontas som lever ett naturnära liv tillsammans med 

sina djurvänner i ett indiansamhälle. Tidsrummet för filmen är kortare än boken då vi upplever 
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att åskådarna endast får följa med några månader, kanske något år, i Pocahontas uppväxt. Vi får 

följa indianstammen under ledning av prinsessans far, Hövding Powhatan, och deras möte med 

de engelska kolonisterna. John Smith och de andra kolonisterna leds å andra sidan av Guvernör 

Ratcliffe, en obarmhärtig och argsint man som är ute efter guld och makt. En passionerad romans 

uppstår mellan Smith och Pocahontas, vilket inte tillåts av de olika samhällsgrupperna. Denna 

förbjudna kärleksrelation leder till att paret agerar som fredsmäklare mellan grupperingarna på 

området. Under resans gång uppstår diverse kulturkrockar, orättvisor, strider och maktspel i 

likhet med boken och vi får följa detta spänningsfyllda äventyr fram till Smiths återresa till 

England.     

7. Analys  

Nedan följer vår analys av boken Indianprinsessan Pocahontas (Watson, 1925) och filmen 

Pocahontas (Disney, 1995). De anvisningar som förekommer, kommer anges antingen med sida 

(s.x) ur boken, eller med tid [x:x] ur filmen. Fokus för analysen ligger på ekonomiska, sociala 

och ekologiska hållbarhetsfrågor i respektive verk. De tre dimensionerna kommer i någon mån 

att glida in i varandra till viss del, då de är svåra att åtskilja. Framträdande teman inom hållbar 

utveckling har valts ut, med syftet att kunna användas i en undervisningssituation inom ämnet 

Svenska.  

7.1 Boken Indianprinsessan Pocahontas 

7.1.1 Natursyn  

De två folkgrupperna representerar två skilda natursyner. De mönster som går att urskilja, är att 

indianstammen lever ett naturnära liv i symbios med naturen, medan kolonisterna skövlar 

naturens resurser hänsynslöst och inte tycks förstå dess värde. Flertalet gånger påpekar 

indianerna att de inte vill skada djur och natur om det är inte är nödvändigt, och tar därför bara 

det de behöver för sitt leverne. Läsaren får följa med stammens harmoniska vardagsliv i 

Werowocomoco, som bringar lycka åt medlemmarna. Deras syn på naturen är bland annat 

framträdande när Pocahontas och brodern försöker rädda en vildkatt som skadat sig i en fälla, 

varvid brodern säger: “Jag tycker inte om att se djur lida. Jag skjuter och dödar för att få mat och 

skinn, men jag dödar genast.” (s.35). Vidare tillber indianerna sin gud Okee, ett väsen med stor 

makt över naturen, genom diverse ceremonier. Ceremonierna upplevs vara ett sätt att visa 

uppskattning för miljön, då de tackar Okee för sina skördar, jakter och hälsar solen välkommen 
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på morgonen. Indianerna har stor tillit till gudens kraft, då sjuka människor placeras i 

bönehyddor i hopp om tillfrisknande, och tillber Okee för vägledning vid svåra beslut.      

Bokens huvudkaraktär Pocahontas, lever ett naturnära liv som liksom övriga medlemmar, men 

upplevs ha en ännu närmare relation till sin omgivning. Pocahontas kan nämligen tala med vilda 

djur på ett sätt som ingen annan kan, hon går dit vinden för henne och upplevs således vara en 

del av naturen. I boken benämns hon som ett naturbarn som alla djur anförtror sig åt, då hon är 

den enda i stammen som känner till vilddjurens liv (s.15). Det finns några sångtexter i verket 

som tycks användas i syftet att förstärka Pocahontas personlighet och karaktär. I en av sångerna 

poängteras prinsessans relation till naturen:  

Jag är den svala morgonvindens syster. Tillsammans väcka vi en sömnig sol. Vi riva om i 
fågelbonas dun och blåsa lekfullt i kaninens öra och böja ängens gräs och späda skott till dess de 
lydigt kyssa mina fötter. Jag är den bleka månestrålens syster. Han ropar på mig, när jag slumrat 
in: Kom, och se hur jag har trollat världen vit. Hans tunna röst kan ingen annan höra. Jag smyger 
ut ifrån min faders hus. I hela världen vandra bara jag och björn och vildkatt och den sluga 
sjubben och hjortar i vars ögon själar bo av flickor som ha dött förren de älskat. Så ila vi 
tillsammans världen kring på ljudlös fot. Men ugglan drar en suck vid tanken på att vi på vinglös 
färd i snabbhet överträffa luftens folk. (s.30) 

Vidare är Pocahontas sin fars, och hela stammens favorit på grund av denna täta relation till 

naturen. Hon undervisar andra barn om naturens värde, och detta levnadssätt tycks därmed hyllas 

av författaren och framställs som åtråvärt för läsaren. När kolonisterna sedan anländer till 

området, får läsaren möta en natursyn som står i motsats till den som råder hos indianerna. 

Engelsmännen vill nämligen gräva efter guld och grundlägga en varaktig koloni vid namn 

Jamestown, i närheten av byn Werowocomoco (s.58).  

Männen verkar vara på ständig jakt efter lycka, varav lyckan de söker består av makt och 

rikedomar. I den natursyn som råder ses människan som ägare av naturen, och är således därför 

inte en del av den. Naturen framställs som en råvara, som människan kan ta i sin ägo utan vidare 

eftertanke. Männen tar nämligen hänsynslöst över all mark de kommer över, och påbörjar sitt 

grävande efter guld. Efter en tid drabbas dock Jamestown av svält, och kolonisterna börjar förstå 

värdet av indianernas kunskaper om naturen. Med hjälp av John Smith påbörjas därför en 

byteshandel som bidrar till att kolonin kan överleva med föda från indiansamhället. Smith 

uttrycker trots detta i boken att indianerna inte är mänskliga varelser, utan kallar dem istället för 

vildar (s.100). Han ser alltså på indianerna som om de vore en del av naturen, närmare djur och 

natur än den mänskliga rasen.  
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Vi menar att gruppernas olika natursyner är den främsta orsaken till att det uppstår diverse 

spänningar och strider under bokens gång, varvid Smith och Pocahontas finner en oväntad 

vänskap på grund av deras nyfikenhet till varandras kulturella skillnader. I mitten av boken 

insjuknar Smith och behöver sjukvård i England. Under resans gång har han börjat förstå värdet 

av Pocahontas leverne med naturen, och ber henne därför innan avresan att beskydda Jamestown, 

varvid Pocahontas svarar:  

Inte en dag skall gå utan att jag strövar genom skogarna åt detta håll för att se efter om allt står 
bra till; mina öron skall lyssna varenda natt, så att ingen fara kan nalkas den. Jamestown är 
Pocahontas´ vän skall jag jag viska åt nordanvinden, och då blåser den inte så starkt. Pocahontas 
älskar Jamestown skall jag viska till floden, så att den inte äter för mycket av öns stränder... 
(s.164-165)         

Vi menar att verket framställer indianernas syn på naturen som något åtråvärt, då gruppen 

uppvisar lycka och klokhet. Bokens huvudkaraktär Pocahontas, bjuder även in läsaren i hennes 

livsvärld, tankar och resonemang om omgivningen, för att på så sätt erbjuda en djupare förståelse 

för hennes synsätt. Kolonisternas behandling av naturen framställs istället som girig och elak, då 

de ständigt är på jakt efter lycka och makt genom att roffa åt sig av resurser utan vidare 

reflektion. Vi kopplar därför deras levnadssätt till ett europeiskt synsätt på natur och lycka, som 

är framväxt ur ett konsumtionssamhälle med fokus på att äga rikedomar och besitta makt. Denna 

tolkning baserar vi på resultatet av koloniseringen: områden plundras och tas till ägo och 

människor med främmande åsikter dumförklaras, allt i hopp om att nå lycka och makt, som 

egentligen inte finns i guld och höga positioner. 

Mot slutet av boken gifter sig Pocahontas med en kolonist vid namn John Rolfe. Efter bröllopet 

leder Pocahontas honom in i skogen, för att berätta om den stora nyheten- giftermålet, för djuren 

och träden (s.210). Författaren beskriver Rolfes förändrade syn på världen: 

Och John Rolfe, som var en lugn och sansad engelsman, erfor en ny känsla av släktskap med allt 
som andades och levde i världen, och han undrade om inte denna indianflicka, som han nu gjort 
till sin hustru, visste mera om jordens hemligheter än de visa männen i Europa. (s.211)  

Pocahontas verkar med andra ord få Rolfe att förstå naturens värde, och han blir varse att hans tidigare 

kunskaper om världen, egentligen var små i förhållande till hans frus klokhet. Vid parets framkomst i 

England, blir även prinsessan hänförd över européernas levnadssätt och undersöker nyfiket den nya 

atmosfären med glädje. Boken avslutas dock med att Pocahontas insjuknar drastiskt i London, för att 

sedan avlida i 20 års åldern (s.240). Vi tolkar detta som att prinsessan inte klarade av den stora 

miljöomställningen, från en liten indianby i skogen, till industrisamhället i en storstad. Det beskrivs 
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som att Pocahontas blir sjuk på grund av hemlängtan, men troligen klarade inte prinsessan av den 

främmande miljön i London. Flertalet gånger upprepas nämligen att himlen över staden var grå och full 

av rök, samt att det var fullt med människor överallt. Slutsatsen av berättelsen blir därför att den 

natursyn som förmedlas som “god” till läsaren, blir indianernas leverne. Pocahontas avled med andra 

ord, på grund av sin nyfikenhet till det främmande landet England, och hennes stam miste därmed 

deras favoritmedlem, naturbarnet.           

 7.1.2 Vi- och dom kultur 

Under bokens gång förekommer ett flertal kulturkrockar mellan grupperna som leder till att en 

vi- och dom kultur uppstår. När vi läste boken fick vi uppfattningen att Powhatarna inte hade 

någon tidigare erfarenhet av européer, då de tror att de vita männen är gudar som ska skänka 

kunskap till stammen (s.68). De tror även att deras fartyg och diverse artefakter är skapade av 

magi eller trollkonst, då de aldrig tidigare mött sådana moderniteter. Kolonisterna å andra sidan, 

tycks ha erfarenheter av indianer, då de redan innan de stiger i land namnger indianerna som 

infödingar (s.59).  

John Smith framstår som en stor äventyrare som har genomfört flera expeditioner tidigare, och 

väl i land hyllas han av sina landsmän: “Vi reste till det här främmande landet för att skapa vår 

lycka, därför att ni var med. Vi kände oss trygga med en som redan färdats vida omkring och 

kände negrers och rödas underliga seder och bruk” (s.64). Redan här, innan första mötet mellan 

grupperna, visar engelsmännen att de distanserar sig från indianerna och läsaren kastas in i denna 

vi- och dom kultur ganska så omgående.  

Gruppernas seder och bruk skiljer sig åt inom många områden. De besitter bland annat olika 

religioner, kulturer, hudfärger, levnadssätt och gester. Missuppfattningar och kulturkrockar 

förekommer genomgående i boken, bland annat när Smith vill hedra Hövdingen Powhatan, 

genom att kröna honom till konung enligt engelsk tradition. Vid kröningsceremonien ber Smith 

hövdingen att böja knä, varav den mäktige Powhatan vägrar: “Men Powhatan ville inte. Han 

tyckte ställningen var ovärdig en mäktig werowanare, härskare över trettio stammar och herre 

över sextio byar” (s.142). Vidare beskrivs att: “Det skulle vara att för mycket ge efter för 

främmande seder.” (s.143). Indianerna upplevs som traditionstrogna, men samtidigt nyfikna på 

den främmande kulturen, då Powhatan gärna bär deras glänsande krona på sitt huvud.  

En annan faktor som bidrar till denna “vi och dom“ känsla är kolonisternas användning av 

diverse glåpord för att benämna indianstammen. Ord som rödskinn, negrer, infödingar, vildar, 
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fiender och urskogsbarn är vanligt förekommande. Indianerna å andra sidan, benämner 

européerna som blekansikten, fienden och ynglingar. Verket ger intryck av att rasism är den 

centrala orsaken till glåporden, som används av engelsmännen i en högre utsträckning. Båda 

grupperna namnger sina motståndare baserat på deras hudfärg, kultur och levnadssätt, vilket 

tyder på att fördomar och främlingsfientlighet råder.  

När Smith och Pocahontas lär känna varandra, kan inte Smith erkänna indianerna som 

människor, utan benämner dem istället som vildar (s.100). Detta innebär att han tydligt 

distanserar sig från dem, och ger läsaren budskap om att rasism sätter käppar i hjulen för att 

rivalerna ska uppnå konsensus. Senare i boken förändras däremot hans syn på indianerna, och 

han börjar förstå att deras kunskaper kan gynna kolonisterna. Pocahontas och Smith utbyter 

erfarenheter, kultur och seder. Pocahontas är väldigt ivrig på att få ta del av européernas 

livsvärld, och går in med ett öppet sinne i ett försök att skapa fred. Hon överväldigas av sin 

nyfikenhet och hyser stor respekt för de vita männen. Hon verkar tro att de besitter oändliga 

kunskaper om världen, och att de står över hennes folk i hierarkin. Pocahontas framstår därmed 

som en politisk diplomat, som försiktigt försöker medla mellan grupperna för att de ska förstå 

varandras kulturella värden. Mot slutet av boken, när hon möter sin blivande man Rolfe, får hon 

en ny insikt gällande engelsmännen: “Hon övervann snart sin första rädsla för de vita, ty hon 

kom underfund med att de, vid närmare påseende, i mycket liknande hennes eget folk.” (s.189)  

Tolkningen av den rådande vi- och dom kulturen i boken blir således att de båda grupperna till 

en början styrs av främlingsfientlighet med konservativa tankar. Detta övergår successivt, tack 

vare Pocahontas och Smiths relation, till ett mer nytänkande intresse för varandras olikheter. I 

slutet av boken skickar Powhatan bland annat med en av sina hövdingar på Pocahontas och 

Rolfes avresa till England, för att på så sätt betrakta engelska seder och kultur (s.222). Detta 

tyder på att indianerna blir nytänkande och är villiga att lära av den europeiska kulturen, för att 

gynna sitt eget folk och även uppnå en djupare förståelse för dessa främmande människor.   

7.1.3 Maktkamp 

Det framgår tydligt i boken, att kunskapen om att bruka makt genom människor är ett faktum. 

Powhatarna, andra indianstammar och kolonisterna tar flertalet gånger fiender till fånga för att 

döda dem eller för att användas som slavar. Det förekommer även kidnappningar vid flera 

tillfällen, där människor tas som gisslan av motparten. Detta används som ett sätt att bruka makt 

för att pressa fienden, så att de går med på deras villkor. Indianstammen och engelsmännen ingår 
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till en början byteshandel med varandra, då båda finner den andres artefakter och kunskaper av 

intresse. Indianerna får bland annat vapen, och engelsmännen mottar i sin tur mat till deras 

förråd. Eftersom Pocahontas framstår som en fredlig diplomat mellan grupperna, anses hon ha ett 

högt värde hos båda parter. Kolonisterna tillfångatar därför prinsessan mot hennes vilja, och 

använder henne som en bricka i spelet, för att pressa Powhatan som tidigare har sagt nej till 

vidare byteshandel (s.170-173). Hennes första reaktion vid kidnappningen består av förtvivlan 

och frustration, men detta övergår senare i en viss acceptans då hon inser att situationen kan 

gynna en fredlig utveckling. Hon blir med andra ord medveten om sin egen roll och vilken 

enorm makt hon besitter. Prinsessan visar därmed på ett enormt medlidande för både sitt folk och 

dess fiender. Detta fredliga budskap är även framträdande när hon varnar kolonisterna för ett 

anfall mot dem. Hon vill inte att någon ska fara illa, oavsett vilken grupp de tillhör. Maktkampen 

mellan grupperna åt påtaglig under hela verkets gång, och prinsessan känner en enorm 

frustration över att de inte kan leva vid sidan av varandra. Hon dras ständigt mellan de två 

lägren, och känner en djup förståelse för båda parter.   

Dynamiken mellan grupperna är till en början fylld av spänning och nyfikenhet. Läsaren får 

sedan följa med på en vändning där dynamiken ändras till ett psykologiskt spel, där alla är på sin 

vakt och ingen kan till slut lita på någon. Stölder genomförs, och män tas tillfånga i de olika 

lägren då spänningen och nyfikenheten övergår till förakt hos dem alla. Pocahontas, som 

samtalar med båda parter, blir sändebudet mellan dem och en viktig del i detta psykologiska 

maktspel. När en vän frågar Pocahontas varför hon vill gå till Jamestown svarar hon: “Därför att 

jag tror, att jag på det sättet kan tjäna både vårt folk och engelsmännen” (s. 178). 

7.1.4 Kvinnosyn 

Under bokens gång får vi uppfattningen av att det råder en viss orättvisa mellan könen. 

Kolonisterna består exempelvis bara av män, men författaren fokuserar mer på 

könstillhörigheten och orättvisor bland indianerna. Pocahontas uttrycker tidigt sin frustration 

över att inte ha samma rättigheter som män i stammen:  

- Fader, vet du hur hårt det är att vara flicka? Nautauquas, min bror, är en snabb löpare. Men jag 
löper snabbare. Jag kan skjuta lika rakt som han, fastän inte så långt. Jag kan vara utan mat och 
dryck lika länge som han. Jag kan dansa utan att bli trött, när han blir andfådd. Och ändå skall 
han bli en stor krigare, men jag - jag skall bara bli en kvinna. Är det inte hårt, fader? Varför gav 
du mig då starka armar och ben och en själ som inte vill vara stilla? (s.13)    
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Pocahontas tycks uppleva att kvinnorna är mindre värda och under bokens gång framkommer det 

att männen ofta har flera fruar, vars främsta uppgift är att sköta hemmen och diverse 

handarbeten. Alla höga positioner i stammen besitts också av männen. Pocahontas verkar inte 

passa in i dessa könsnormer för hur en typisk flicka bör vara, och troligen är det på grund av 

detta som hennes frustration uppstår. Som tur är, så inser hennes far att de rådande normerna 

förhindrar dottern att få leva lyckligt. Efter sin dotters förtvivlade tal, skriver författaren: 

“Powhatan försökte att inte röras av barnets bevekande tal. Men detta barn var för honom lika 

kärt som det forsande vattnet är för sommarens hetta, och om det yrande skummet ibland stänkte 

litet för högt, hur skulle han kunna bli ond?” (s.13-14). 

Powhatans starka kärlek till sin äventyrslystna dotter, tillåter därför Pocahontas att leva sitt liv så 

som hon själv önskar. Dock upplevs denna tillåtelse ske i smyg, då det verkar ligga underförstått 

mellan fadern och dottern, att hon inte behöver lyda sin fars order. Hövdingen utdelar vid några 

tillfällen ut straff till Pocahontas, då stammen förväntar sig det av honom, men straffen är ofta 

milda och något som fångar dotterns intresse.  

Längre fram i verket vill den största krigaren gifta sig med Pocahontas. Krigaren heter Örnklo 

och tycks vara fast besluten vid att få sin vilja igenom, trots att hon flertalet gånger visar sitt 

missnöje. Andra medlemmar försöker även påverka Pocahontas till giftermålet, då det råder en 

samstämmig förväntning bland folket att hon ska tacka ja (s.167). Örnklo bygger en ny hydda till 

sitt framtida familjeliv, trots att Pocahontas tydligt avslagit förslaget. Detta tyder på att det inte är 

vanligt förekommande att kvinnor tackar nej till männen, i synnerhet inte till en så mäktig man 

som Örnklo. Pocahontas sticker därför ut bland kvinnorna, då Örnklo aldrig lyckas få hennes 

hand.  

Könsnormerna som råder i indiansamhället tycks innebära att kvinnor ska veta sin plats i 

ordningen, och att männen ska kämpa för att nå hög rang i gruppen. Om männen lyckas nå en 

hög position, får de sedan välja och vraka bland kvinnorna som finns att tillgå. Pocahontas är den 

enda som uttrycker frustration över denna ordning, och konstigt vore det, om ingen annan kände 

likadant. Vi ställer oss tveksamma gällande frågan om alla män verkligen vill bli krigare, och om 

andra kvinnor bara infann sig i facket. Pocahontas uttrycker flera gånger att hon inte är en typisk 

kvinna, men mot slutet av boken förmedlas att hon uppträdde med en ökad kvinnlig värdighet 

efter att ha döpts in i den kristna kyrkan i Jamestown (s. 192). Vi menar att den ökade kvinnliga 

värdigheten beror på att hon äntligen har funnit sin roll i livet som fredlig diplomat. Hon har 
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uppnått en position, som har ett högt värde för båda grupper, vilket ingen kvinna någonsin har 

lyckats med.     

Vi tror att författaren har en utgångspunkt i den verkliga händelsen om prinsessan, men vill även 

förmedla en känsla av att våga tro på sin styrka och envishet, speciellt om man är en flicka. Att 

våga lita på sin inre känsla och inte följa andra människors vilja och förutbestämda normer. 

Pocahontas kan därför agera som en stor förebild för både flickor och pojkar i alla åldrar.   

7.1.5 Relationer  

Trots att Pocahontas bara är ett barn i verket, och John Smith en vuxen man, finner de en stark 

relation till varandra. Denna oväntade vänskap visar sig sedan vara den enda nyckeln till samspel 

mellan grupperna. Vänskapen inleds när Pocahontas visar sitt stora mod och slänger sig över 

Smiths kropp, i samma sekund som han ska avrättas, för att rädda hans liv (s.88). Powhatan ville 

nämligen se honom död, så att ryktet om avrättningen skulle sprida sig till resterande kolonister 

likt en varning. Powhatan, förstod inte sin dotters agerande i situationen, och frågade henne: 

“Kräver du honom på allvar?” (s.89). Varav Pocahontas svarar:  

Ja, min far, jag kräver honom. Döda honom inte! Låt honom leva bland oss, och han skall göra 
yxor åt dig och klockor år pärlkedjor och kopparsaker åt mig. Se, den dräkt du bär skulle påminna 
dig om din kärlek till mig, och nu begär jag detta av dig. (s.89). 

Det ingen av dem då visste, var att denna situation skulle komma att bli början på en väldigt stor 

och lärorik förändringsprocess i folkgruppernas liv. Pocahontas, präglad av sin nyfikenhet, såg 

många fördelar med att lära känna sin nya vän John Smith, som kunde ge henne många nya 

kunskaper. Relationen till engelsmannen gav Pocahontas många nya erfarenheter och synsätt på 

världen, gentemot de traditionsenliga som hon hade växt upp med. Och även Smith fick erfara 

helt nya perspektiv gällande livets stora frågor tack vare prinsessan. Relationen som växer fram, 

leder därför till att båda karaktärerna får en ökad förståelse för varandras leverne och respektive 

kulturer. 

Powhatan anordnade längre fram i boken en ceremoni åt Smith, då han inte längre ansågs vara 

deras fånge, utan en medlem av deras stam (s.107). Powhatan såg sin chans att skapa ett 

relationsband till Smith, för att i sin tur få ta del av deras vapen. Välkomnandet hade med andra 

ord ett annat syfte än bara knyta nya bekantskaper, det hela ingår i det psykologiska spelet. En 

familjär känsla infinner sig trots allt efter ceremonin mellan hövdingen, Pocahontas och Smith. 

Och under bokens gång, växer sig känslorna allt starkare mellan Pocahontas och John Smith och 
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tack vare Powhatans välkomnande, infinner sig en syskonrelation som sedan övergår till ett 

kärleksfullt intresse. Smith, som är en 27 årig man finner sig intresserad av Pocahontas som blott 

är ett 13 år ungt barn. Vi finner detta opassande, då detta i dagens samhälle troligen skulle 

beskrivas som att Smith drivs av pedofiliska tankar.  

De relationer som uppstår i Watsons verk, utvecklas till ett samspel, där Pocahontas är 

förmedlaren. Om inte Pocahontas hade varit så diplomatisk som hon var, hade John Smiths mist 

sitt liv redan i början på berättelsen, och handlingen hade troligen fått en helt annan riktning. 

Relationerna i verket framstår som väldigt olika inom folkgrupperna. Indianerna präglas av en 

varm och familjär känsla som genomsyras av Powhatans ledarskap och de benämner ofta 

varandra som systrar och bröder. Hövdingen ser hela tiden till sitt folks bästa och vill inte utsätta 

dem för någon fara. Kolonisterna förmedlar å andra sidan en känsla av misstro, avund och 

maktbegär sinsemellan, då gruppen känns splittrad och oense om hur- och vem som ska styra 

Jamestown. Detta kan troligen leda till att läsaren distanserar sig från dem och istället tyr sig till 

indianernas vänskapliga relationer sinsemellan. Vi tror att författarens syfte med denna tydliga 

uppdelning av varma och kalla relationer inom grupperna, skapades för att tydligt framföra 

budskapet gällande vilka som är onda respektive goda människor.  

Mot slutet av boken blir en av kolonisterna, John Rolfe förälskad i Pocahontas och funderar på 

att eventuellt be om hennes hand:  

Men när han tänkte på giftermål, kom han ihåg alla svårigheter för ett sådant. För det första var 
hon, fastän hon kallades prinsessa, endast dotter till en grym, vild hövding och van vid vildarnas 
seder och bruk. Varför skulle han, en engelsk herreman, välja henne istället för en kvinna av sin 
egen ras? (s.192-193)  

Trots dessa tankar gifter sig kärleksparet och får en son. Giftermålet tycks innebära att en viss 

försoning mellan folkgrupperna äger rum, och deras son blir därmed en symbol för fredlighet. 

7.2 Filmen Pocahontas  

Mycket av tematiken i boken påminner starkt om det i filmen. I denna del av analysen kommer 

vi därför främst fördjupa oss i några intressanta likheter och skillnader som förekommer i 

filmatiseringen.  
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7.2.1 Natursyn  

De natursyner som råder i filmen upplevs samstämma med Watsons skrivna verk, och tycks vara 

kärnan till att diverse spänningar och strider uppstår mellan folkgrupperna. Det förekommer 

däremot förändringar i val av karaktärer och händelser som påverkar tolkningen, men 

natursynerna verkar ha sitt ursprung i den historiska berättelsen. Indianerna och engelsmännen är 

båda beroende av naturens resurser, fast de har olika synsätt på dess värde och hur människan 

bör förhålla sig till sin omgivning. Indianerna står för ett varsamt leverne med naturen, medan 

kolonisterna vill äga naturens resurser och ser människan utanför naturens lagar, vilket 

överensstämmer med boken. Under resan till Amerika, beskrivs indianernas mark som 

drömmande. “Den nya världen” som de ska upptäcka, beskrivs som platsen där männens 

drömmar äntligen ska besannas.  

Däremot upplevs miljöbeskrivningarna framträda starkare i filmen, då vi anser att Disneys val av 

färger och de sånger som förekommer, förstärker intrycken av naturens magi och dess kraft 

ytterligare. Indianerna omges av klara färger med rörliga, närmast magiska växter och en 

färgstark vacker himmel. Miljön i Jamestown består i sin tur av mörka, dystra färger med en 

dunkel himmel. Miljöbeskrivningarna ger således åskådaren ett tydligt budskap över vilken 

natursyn, och vilket leverne, som anses vara åtråvärd.   

En annan förändring i adaptionen är att Pocahontas har två bästa vänner, Flit som är en kolibri 

och Meeko som är en tvättbjörn. När Disney valde att tillsätta dessa två karaktärer, tolkar vi det 

som ett sätt att förtydliga för barn i skolåldern att Pocahontas är en djurvän som, i likhet med 

Watsons verk, är en del av naturen. Under verkets gång förstår åskådaren även att hon är den 

enda i stammen som kan prata med djuren. Detta tyder på att Pocahontas kan tala till, och förstå 

naturen på ett sätt som ingen annan kan. En annan aspekt som bidrar till denna tolkning är 

Pocahontas relation till ett träd. När Pocahontas behöver råd och vägledning gällande stora 

livsfrågor, går hon nämligen till ett träd vid namn Moder Pilrot. Moder Pilrot är gammal och vis, 

och har varit med under flera generationer. Under filmens gång är det endast Pocahontas som har 

kommunikation med denna karaktär, och tycks därför ha en närmare relation till naturen än 

andra, precis som i boken.  

Moder Pilrot påminner om en karaktär i Watsons skrivna verk, Okee, som är indianernas gud 

som de tillber. I filmatiseringen har Disney istället valt att gestalta denna karaktär som 

Pocahontas modersgestalt, som ger henne vägledning i livets stora frågor. Denna förändring, från 
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en gud till ett talande träd, tror vi beror på att upphovsmännen ville anpassa innehållet till dess 

åskådare. Eftersom Okee är en gud, syns denne inte i boken, utan är ett abstrakt väsen som 

stammen tillkallar via ceremonier. Detta kräver att läsaren behöver en viss förförståelse för att 

kunna förstå vad denna roll tillför i handlingen. Moder Pilrot kan därför vara ett sätt att göra det 

abstrakta till något mer konkret. Guden förkroppsligas till ett träd, som har en personlighet som 

tycks likna en äldre dam. Karaktären framstår därmed som mer gripbar för åskådarna, och det 

krävs inte en djup tolkningsprocess för att förstå hennes värde i filmen. Återkommande ber 

Moder Pilrot Pocahontas att lyssna till sitt eget hjärta och naturens andar för att finna de rätta 

svaren. Detta tyder på att hon är ett naturbarn som med stöd av trädet, innerst inne vet vad som är 

rätt eller fel.   

Under Pocahontas och John Smiths första möte, har de svårt att förstå varandra när de försöker 

kommunicera. Återigen, agerar miljön runt dem som något magiskt och plötsligt kommer en 

vindpust med glittrande löv svepandes runt dem, samtidigt som Moder Pilrots röst sjunger “hör 

med hjärtat ditt då ska du förstå” [32:35] till Pocahontas. Från den stunden förstår hon, och kan 

tala det engelska språket. Vi tolkar detta som att den omgivande miljön ständigt är närvarande, 

och samspelar med naturbarnet Pocahontas. När Smith och prinsessan sedan berättar om deras 

liv, inser åskådaren att de kommer från två helt skilda världar med helt olika värderingar och 

åsikter gällande naturen och dess värde. Smith vill plundra området, medan Pocahontas påpekar 

för honom, hur viktigt det är med balans i miljön. Hon har med andra ord en större förståelse för 

naturens ekosystem, och vill förhindra att engelsmännen rubbar den balans som råder. 

Pocahontas sjunger en sång till sin käraste, vars syfte tycks vara att få Smith att ändra sin 

bristande uppfattning om naturens värde. Hon sjunger:  

Du vet hur allt ska va'. Och trots det så tänker jag. Finns mycket mera kunskap än du tror. Du tror 
du äger jorden som du står på, att allt blir ditt där du har gått i hamn. Men berg och träd, ja allt 
som finns omkring dig, har ett liv, har en ande, har ett namn [39:25]. 

och 

Kom spring på gömda stigarna i skogen. Kom smaka söta bär av sol och jord. Kom njut av 
överflödet i naturen. Allt du ser har ett värde utan ord. En gränslös värld för oss och alla andra, 
och varje litet liv ska va en vän. För alltid ska vi tillhöra varandra, i en kretsgång utan slut här ser 
vi den [39:56].  

Under hela sången strålar det av starka, närmast självlysande kulörer som förstärker de budskap 

som är ämnade att förmedla att naturen är magisk och behöver hanteras med varsamhet. Under 

sångens gång är Pocahontas och naturen i ständig symbios med varandra, och vinden lyfter upp 
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paret som lyfter från marken. Hennes budskap når tillslut fram till Smith, och hans nya 

perspektiv på naturen skapar problem hos kolonisterna som besitter en annan natursyn. De 

förstår inte hans perspektivförändring och dumförklarar honom omgående. Till skillnad från 

boken, påbörjas ingen byteshandel med indianerna utan kolonisterna fortsätter sitt arbete med att 

ta över mark hänsynslöst. De tycks kunna gå hur långt som helst för att finna sitt guld. Detta 

samstämmer med kolonisternas europeiska synsätt på naturen som en resurs och råvara, i likhet 

med boken, där konsumtion framstår som vägen till lycka och framgång. På grund av detta 

synsätt, upplevs engelsmännen vara fångade i girighetens fälla, på grund av Europas 

konsumtionssamhälle. Indianerna, som å andra sidan inte äger några pengar eller något som 

anses vara rikedomar, upplevs som lyckliga och fria. 

7.2.2 Vi- och dom kultur 

Åskådaren av filmen möts tidigare än i boken, av den rådande vi- och dom kulturen. Redan en 

minut in i filmen, klargörs att kolonisterna ska till Amerika för att slåss mot indianer. Männen 

visar därmed tydligt, redan innan första mötet mellan grupperna, att de inte är villiga att bli vän 

med, eller ens prata med indianerna. Indianerna ska utplånas, eftersom de upplevs vara i vägen 

för engelsmännen arbete. I likhet med boken, används glåpord mellan grupperna under hela 

berättelsens gång. Smeknamn som blodtörstiga infödingar, bondtölpar och smutsiga figurer 

används flitigt bland kolonisterna medan indianerna benämner rivalerna som hotfulla främlingar 

och vita demoner. Indianernas medicinman förutspår vilka männen är, som landstiger deras 

mark: “Dessa män liknar inte oss. Märkliga varelser med skinn som skiner som solen.” [22:15]. 

Rasism och fördomar upplevs således råda hos båda grupperna, till skillnad från boken, då de 

tydligt distanserar sig från varandra innan dom ens har mötts.  

Vi- och dom kulturen upplevs framträda starkare i filmen än i boken, då de ofta återkommer till 

fraser som belyser motståndsgruppen som “den andre” i både dialoger och sånger. I en sång 

[61:55] sjunger kolonisterna: “För vildar, vildar. Knappast några människor. Vildar, vildar. De 

ska bara väck! De liknar inte oss, de måste vara onda.” för att sedan övergå till indianernas 

sjungande: “Blekansikten här, kan det vara demoner? Girighet är nått de känner väl. Och bakom 

bleka skinn, är tomt, finns ingenting. Jag undrar: har de blod och själ?”. Dessutom förstärker 

miljöbeskrivningarna detta starka budskap, då indianernas miljö är ljus, färggrann och magisk, 

medan miljön i Jamestown är mörk, gråaktig och livlös.      
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En annan faktor som förstärker känslan om den rådande kulturen, är att grupperna aldrig utbyter 

erfarenheter och kunskaper med varandra, som ju förekommer i Watsons verk. Rivalerna får 

starka order om att hålla sig borta från motparten och de enda möten som sker mellan dem, 

består av fientliga avsikter. Inom Smiths och Pocahontas relation förekommer det däremot 

kulturkrockar under deras första möten. Detta upplever vi som filmens sätt att arbeta mer med 

kontraster. Smith säger bland annat att han vill förbättra världen för vildar till Pocahontas: “Det 

finns så mycket vi kan lära er. Vi har förbättrat livet för vildar över hela världen.” [37:04]. De 

rörliga bilderna som innebär att Disney kan tilldela karaktärerna känslosamma ansiktsuttryck, 

gör att dialoger som dessa förstärker känslan om kulturskillnaderna. Pocahontas visar i denna 

dialog bland annat tecken på förvirring och avsmak till Smiths ordval.    

Disneys val av att tillsätta djurkaraktärer i filmen bidrar också starkt till detta budskap. Percy, 

Guvernör Ratcliffes hund, lever ett liv i lyx och träffar Meeko och Flit som istället framstår som 

vilddjur. Kulturkrockar förekommer på ett närmast komiskt vis mellan dem, vars syfte troligen är 

att fånga intresset bland målgruppen för verket.  

Mitt i denna spänning råder det emellertid ett budskap av att alla människor, innerst inne är 

väldigt lika varandra. Detta kräver en djupare tolkning av händelserna i filmen som bland annat 

är framträdande när Smith försöker samtala med Meeko, innan mötet med Pocahontas [21:00]. 

Pocahontas betraktar då honom från avstånd och tycks inse att han har en själ som liknar hennes. 

Dessutom sjunger hon till honom: “...om du följer spår du aldrig sett förr, kan du lära, med hjärta 

här och nu” [38:45]. Detta tyder på att Pocahontas vill locka fram hans innersta känslor, som går 

i likhet med hennes värderingar.   

7.2.3 Maktkamp 

Intrycken om maktspelet mellan grupperna är ännu mer framträdande än i boken, då det i filmen 

förstärks med röster, färger, kroppsgestaltningar och andra rörliga bilder. Indianerna känner sig 

hotade när engelsmännen kommer och börjar skövla massvis med mark, och engelsmännen 

känner sig hotade av indianerna, som står i vägen för deras arbete. Guvernören Ratcliffe sjunger 

“De liknar inte oss. De måste vara onda. Slå på trumman, det blir krig”, samt “Den art som kallas 

röd, är bäst när den är död. Ett pack och drägg som nu ska bort!” [1:04:15]. Maktkampen är 

därmed ett faktum. Det som däremot skiljer sig från boken, är att det inte tycks förekomma 

någon människo- eller slavhandel. Vår uppfattning är att detta har valts bort för att adaptionen av 

den historiska berättelsen har anpassats utefter målgruppen för Disneys verk, barn i skolåldern. 
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Under filmen förekommer olika låtar som bär på olika budskap. Låtarna, beroende på vilken 

karaktär som sjunger, förmedlar olika känslor som stärks genom olika handlingar och effekter. 

När kolonisterna sjunger, förstärks känslorna hos åskådaren, genom bland annat starka färger, 

arga röster och träd som fälls och ramlar ner på marken. Tittaren kan då uppleva en ledsam natur 

i bakgrunden med sorgsna och dystra färger. Men när indianerna sjunger, förekommer istället 

varma färger, mjuka och glada röster, snälla ansikten, och en trivsam natur.  

Mot slutet av filmen förbereder folkgrupperna sig på krig, och går till anfall mot varandra. Under 

dessa scener [1:0:5], förstärks intrycken av scenerna med hjälp av olika nyanser i rött, som vi i 

den situationen tolkar som en symbol för blod, då båda grupperna går mot anfall med döden som 

insats. Kolonisterna går på frammarsch med en ilsken röd färg i bakgrunden, medan indianerna 

in sin tur har blå bakgrundsfärg. Vi tolkar den blåa färgen hos indianerna som en symbol för 

andlighet, då de kan mycket om trolldom, medan kolonisternas röda färg snarare symboliserar 

kanoner och skjutvapen. När grupperna till slut möt, sker en explosiv explosion i luften där deras 

hat mot varandra möts i metaforen av två åskmoln med respektive färger. Känslorna som denna 

strid medför till åskådaren förstärks även där med starka färger och musik.  

Djuren som förekommer i filmen framstår också som en symbol för de olika folkgrupperna, 

Pocahontas två djurvänner samt Guvernör Ratcliffes hund. Då barn kan relatera till djur och dess 

oskuldsfullhet, tror vi att Disney medvetet valt att ha djuren som en bricka i det känslomässiga 

spelet. Djuren är oense i hela filmen, samtidigt som folkgrupperna hyser aggression mot 

varandra. Ett exempel på detta är när Pocahontas ber Smith tala med Powhatan om att sluta fred, 

varvid Ratcliffes hund hamnar i bråk med tvättbjörnen. Då säger Smith till Pocahontas “Förstår 

du? När två sidor vill slåss kan inget stoppa dem” [56:50]. Djurens budskap i filmen är således 

att gestalta den maktkampen som råder, men när de senare blir vänner och finner tröst i varandra, 

finner människorna också vapenvila. 

Vi tror att Disney har valt att gestalta denna maktkänsla strategiskt, då barnen som filmen är 

riktad mot ska känna medlidande för indianerna som är oskyldiga i denna berättelse, eftersom 

indianerna faktiskt blev utrotade av kolonister i den grymma verkligheten. Visserligen vill 

indianerna hämnas mot kolonisternas våld, men de indianerna förmedlar är en känsla av att bli 

utträngda från deras hemby. Indianerna ger tittaren känslan av att de kommer bli dödade om dem 

inte gör motstånd. I låtarna ligger det mycket starka, underliggande budskap, där vi gjort 

tolkningen att indianerna är ett fredligt folk som vill leva sina liv ifred med naturen, men 

kolonisterna tar allt de kommer över, oavsett pris. 
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Guvernörens brist på medlidande gällande indianernas känslor och reaktioner när de kommer 

och tar över mark, gör honom närmast paranoid. Han tror nämligen att indianerna undangömmer 

guldet, och väljer då att anfalla via våld för att indianerna ska ge upp [43:07]. När Smith framför 

till guvernören att indianerna kan hjälpa dem att leva ett bra liv, misstror han Smith direkt och 

säger att det är en fälla, att indianerna egentligen bara vill döda dem. Han har med andra ord 

bestämda åsikter, som fattades långt innan de kom till Amerika. 

7.2.4 Kvinnosyn 

De orättvisa könsnormerna som råder i boken, framstår inte lika självklart i filmen. Ett fåtal 

händelser under verkets gång knyter an till detta budskap, men inte i lika stor utsträckning som i 

Watsons verk. Pocahontas upplevs, liksom i boken, vara en stark kvinna som vågar gå sin egen 

väg trots stammens förväntningar på henne som prinsessa. Hennes far vill bland annat gifta bort 

henne till en av hans mäktigaste krigare, Kocoum, som är en lojal man som kan trygga hennes 

framtid [10:56]. Pocahontas misstycker, varav fadern säger: “Du är hövdingens dotter. Det är 

dags att du tar din rätta plats bland vårt folk. Även den vildaste bäck, måste en dag förenas med 

den stora floden.” [11:20]. Därefter mottager hon sin moders bröllopshalsband, som en symbol 

för de påtryckningar som råder i stammen.  

Prinsessan upplever situationen som påfrestande och poängterar att hon är som den vilda floden, 

hon har sin egen väg och ett eget liv. Floden upplevs vara en synonym för att hon inte tänker 

lämna sin frihet och sina drömmar, för att behaga stammens förväntningar. Moder Pilrot stöttar 

detta beslut och det resulterar i att Pocahontas följer sitt hjärta under hela filmens gång.   

Tack vare att Pocahontas vågar lita på sig själv och sina värderingar, är hon den som tar första 

steget till fred mellan folkgrupperna. När Pocahontas räddar Smith från sin faders avrättning 

säger hon: “Se dig omkring här. Hit har vägen med allt hat fört oss. De här är den väg jag väljer. 

Vilken väljer du?” [65:15]. Prinsessan framstår i likhet med boken, som en stark ung kvinna med 

hjärtat på rätt plats. Hon vågar bestrida förväntningarna på henne, och lyckas därför leva det liv 

hon vill leva, ett liv baserat på kärlek och förståelse för allt som omger henne.  

7.2.5 Relationer 

Vi tolkar karaktärerna i indianstammen, liksom i boken, som att de har väldigt familjära och 

kärleksfulla relationer sinsemellan. De har en god sammanhållning och skrattar och är glada 

tillsammans oavsett ålder. Kolonisterna däremot, framstår som giriga och elaka. Ledaren för 
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kolonisterna framstår som både egoistisk och trångsynt, när han lever sitt lyxliv i ett tält med god 

mat och dryck, medan alla andra männen jobbar och sliter utan varken mat eller vatten för att 

både finna guld, och få iordning på kolonin [42:18].  

Det som skiljer sig åt gällande relationerna i verken, är bland annat Pocahontas familj, som vi 

uppfattar vara annorlunda i filmen. Pocahontas upplevs vara Powhatans enda dotter, och han har 

ingen fru. Han nämner Pocahontas mamma vid ett tillfälle i filmen, men uppfattningen är att hon 

gått bort för länge sedan. Var det ett medvetet val från Disneys sida när de genomförde en 

adaption av den historiska berättelsen? Skulle det väcka för mycket tankar hos barn som såg 

filmen, om Powhatan hade flera fruar och flera barn, men haft Pocahonas som favoritdotter som i 

Indianprinsessan Pocahontas? Vi tror att Disney valde att anpassa relationerna efter hur en 

familj med dess relationer ser ut i dagens västerländska samhälle. 

Ytterligare en aspekt som skiljer filmen från boken, är att Pocahontas och John Smith ingår en 

kärleksrelation nästintill direkt när de möts. Karaktärerna verkar uppleva att relationen går emot 

respektive folkgrupps vilja, men det bryr de sig inte om utan följer deras romans. Denna kärlek 

anser vi vara en symbol för fred och förståelse mellan folkgrupperna. Kärleken växer sig starkare 

och starkare under berättelsens gång, och det blir då allt mer viktigt att sluta fred. Detta skiljer 

sig från boken, då Pocahontas och Smith enbart ses som vänner till en början på grund av deras 

åldersskillnad. I filmen anses Pocahontas vara en ung kvinna, och Smith några år äldre, av den 

anledningen anser vi att deras kärleksrelation kan accepteras. I boken inleder Pocahontas istället 

en kärleksrelation med en herre vid namn John Rolfe, men han förekommer inte i filmen om 

Pocahontas. 

7.3 Relation mellan bok och film 

Relationen mellan verken tydliggör att de båda utgår från den historiska händelsen om prinsessan 

Pocahontas liv. Händelser och val av karaktärer skiljer sig till viss del åt i respektive berättelse, 

men analysen visar att samma teman inom sociala, ekologiska och ekonomiska hållbarhetsfrågor 

genomsyrar båda verken. Berättelsen om Pocahontas tycks med andra ord ha en viktig 

utgångspunkt i denna tematik, med prinsessan och John Smith som huvudkaraktärer. Detta 

innebär att dessa två människor, troligen har spelat en stor roll för Amerikas historiska 

utveckling och vi anser att deras livshistoria än idag är aktuell att diskutera i förhållande till den 

rådande samhällsdebatten om hållbarhet. Analysen påvisar även att upphovsmännen, vars syfte i 

viss mån skiljer sig åt, har valt att adaptera berättelsen olika. Detta resulterar i att det 
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förekommer förändringar i filmen gällande karaktärer och händelser. Vi menar att denna 

förändring i adaptionen till stor del beror på det underhållande syftet med verket, men även på 

upphovsmännens val av inriktning för de teman som är ämnade att förmedlas. Vidare består 

boken av 243 sidor, medan filmen endast är 1h och 18 min lång. Detta innebär att Disneys verk 

är en något komprimerad version av den historiska händelsen. Att adaptionen är reducerad 

innebär därmed att vissa detaljer har valts bort eller förändrats. Filmatiseringen har fokuserat på 

de teman som innehåller stora kontraster mellan folkgrupperna och har således betonat dessa.   

8. Slutsatser 

Analysen visar att båda verken skildrar teman som berör sociala, ekologiska och ekonomiska 

frågeställningar inom hållbar utveckling. De teman som förmedlas inom den sociala 

dimensionen består framför allt av verkens framställning och problematisering gällande 

kvinnosyn, maktkamper samt den rådande vi- och dom kulturen. Inom den ekologiska 

dimensionen finner vi istället budskap om människans synsätt och förhållande till naturen, samt 

frågor om miljöns värde. Dessutom skildras frågor inom den ekonomiska hållbarhetsaspekten 

inom vi- och dom kulturen, natursynerna och den maktkamp som äger rum där orättvisor 

gällande naturens resurser, skilda ekonomiska förutsättningar och strider om resursfördelning 

råder. Relationerna som förekommer mellan karaktärerna i verken är en central del för hur 

tematiken med dess budskap förmedlas. Tack vare relationerna dras mottagaren in i en storm av 

känslor och får en djupare förståelse för hållbarhetsaspekterna som belyses. Ett annat 

framträdande tema som vi påträffade i vår analys, berör fenomenet lycka. Mottagaren ställer sig 

troligen frågor om vad lycka egentligen innebär, och hur det kan uppnås. Detta tema genomsyrar 

båda verken och är en central frågeställning som innefattas av alla tre hållbarhetsdimensioner.  

Filmen Pocahontas (Disney, 1995) innehåller samma tematik som Watsons verk, men har 

reducerat somligt och betonat annat. De förändringar som förekommer i adaptionen består 

framför allt av att filmmediet har en annan estetik än den skrivna texten. Skaparen av filmen har 

tagit tillvara på mediets estetiska uttrycksformer med rörliga bilder, musik och val av färger för 

att bland annat förstärka de föreställningar som florerar om natursyn. Människans förhållande till 

naturen och de motsättningar som råder mellan folkgrupperna framträder därmed starkare i 

adaptionen. Den maktkamp som råder upplevs som kraftfullare än bokens skildring av temat, 

tack vare filmens estetik. Det som däremot uteblir i filmatiseringen, är det psykologiska spelet 

mellan grupperingarna i boken. Istället ligger fokus på striderna som förstärks via musik, rörliga 

bilder och val av färger.    
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En annan förändring i filmatiseringen är att problematiken som belyses i Watsons verk om 

gruppernas kvinnosyn har reducerats, för att troligen lämna utrymme åt tematiken om makt och 

natur. Det enda som återspeglas inom detta tema är Pocahontas mod och styrka att följa sitt 

hjärta och sin egen vilja, som kan inspirera åskådaren. Vi- och dom kulturen upplevs å andra 

sidan starkare i filmen, där rasism utgör en central del. Vi ställer oss kritiska till Englunds (2014) 

slutsats om att båda folkgrupperna framställs som “den andre” i Pocahontas. Vi upplever istället 

att det är kolonisterna som framställs som “den andre” då filmen använder sig av åskådarens 

känslor för att denne ska distansera sig från engelsmännens levnadssätt och kultur som innefattas 

av rasism, egoism och hänsynslös maktkamp om naturens resurser. Verket tycks nämligen 

förmedla budskap om att vårt moderna leverne är ohållbart, och spelar därmed på åskådarens 

samvete. Dessutom agerar Pocahontas som verkets huvudkaraktär varvid hennes och indianernas 

levnadssätt framställs som åtråvärt. Detta bidrar troligen till att åskådaren väljer att identifiera sig 

med de kärleksfulla indianerna, istället för de blodtörstiga och känslokalla kolonisterna som 

genom detta känslospel framställs som “den andre” i filmen. Att mottagaren av verket troligen 

distanserar sig från kolonisterna innebär också att ett djupare budskap kan nå fram. Att det 

västerländska levnadssättet och vår definition av lycka inte är gynnsamt för planeten med alla 

dess djur, växter och våra medmänniskor. Vi behöver med andra ord inspireras av indianernas 

synsätt på världen för att uppnå en hållbar utveckling inom de tre dimensionerna.     

Skaparen av verket tycks även ha adapterat temat om vi- och dom kulturen genom att dra en 

markant linje mellan grupperingarna, varvid boken närmast utgår från en vågliknande och mer 

diffus linje. Dessutom används djurkaraktärerna för att tillföra komik inom temat, och bidrar 

således med att lätta på det allvarsamma trycket samtidigt som även de förmedlar djupa budskap. 

Filmens sätt att arbeta med kontraster leder troligen till att berättelsen blir mer gripbar för barn i 

skolåldern, medan bokens skildring av dessa teman kan kräva en djupare tolkningsprocess. Båda 

verken förmedlar djupa teman och budskap till mottagaren, och bör därför kunna användas i en 

undervisningssituation för att skapa lärande för hållbar utveckling.    

9.  Diskussion 

Både Watsons skrivna verk (1925) och Disneys filmatisering (1995) belyser stora frågor om 

hållbarhet och bör därför kunna användas i en undervisningssituation med våra framtida elever. 

Skolverkets läroplan (2018) förmedlar att skolan ska anlägga fyra ämnesövergripande 

perspektiv. Dessa perspektiv innebär att all undervisning ska präglas av historia, miljö, 

internationalitet och etik för att skapa överblick och sammanhang i undervisningen (s.8). Vi 
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menar att dessa verk har kapacitet för att tillgodose dessa perspektiv i undervisning om hållbar 

utveckling. Det historiska perspektivet blir framträdande då berättelsen har en historisk 

anknytning till händelsen då indianerna utrotades från Amerika. Utrotningen och engelsmännens 

rasism som bygger på fördomar belyser viktiga etiska frågor som kan lyftas in i en 

undervisningssituation. Respekt för människors lika värde blir aktuellt genom det internationella 

perspektivet, då folkgrupperna genomgår diverse kulturkrockar. Dessutom får eleverna möta en 

annan definition av lycka än den dagens konsumtionssamhälle eftersträvar genom att möta en ny 

kultur, från en annan del av världen. Genom att använda dessa verk som läromedel kan 

miljöperspektivet tillämpas i undervisningen genom att diskutera frågor rörande naturens värde 

och människans förhållande till vår omgivande miljö ur ett nationellt och internationellt 

perspektiv. Vi menar därför att dessa verk kan skapa en god överblick och ge sammanhang inom 

lärande för hållbar utveckling då undervisningen kan belysa och diskutera exempelvis 

indianernas historia, rasism, fördomar, förtryck och kvinnosyn, främmande kulturer, människans 

förhållande till naturen och naturens värde.   

I en undervisningssituation för elever i årskurs 4-6 inom ämnet svenska kan dessa verk användas 

för att låta eleverna utveckla “lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt 

för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna” 

(s.259), samt utveckla förmågan att “argumentera i olika samtalssituationer och 

beslutsprocesser.” (s.260) i enlighet med det centrala innehållet i ämnet svenska (Skolverket 

2018). Vi anser att eleverna bör möta boken först och sedan gå över till filmatiseringen för att på 

så sätt bygga upp en kronologisk förståelse för verkens tillkomst under olika tidsepoker. Boken, 

som innehåller några svåra och äldre ord kan behöva läsas gemensamt genom högläsning, där 

svåra begrepp och nya ord kan diskuteras i klassen. Genom att läsa boken högt för klassen och 

reda ut elevernas frågetecken längs vägen, hoppas vi skapa möjligheter för en djupinläsning där 

en gemensam grund uppnås bland barnen för att sedan kunna diskutera om det lästa.   

Ett sätt att utveckla elevernas förmåga att tolka verkens budskap kan vara att låta eleverna ställa 

kritiska och djupa frågor genom att skriva brev till skaparna. På detta sätt kan eleverna få 

utveckla sin källkritiska förmåga i enlighet med Goldens (2006) argument och lära sig att tolka 

vad som är verklighet eller ren fiktion genom att reflektera över de innehåll som förmedlas. På 

detta sätt hoppas vi att eleverna får en insikt i skaparnas skilda perspektiv i adaptionerna och 

ifrågasätter varför det förekommer vissa förändringar i filmatiseringen. Genom eget arbete som 

sedan övergår till stöd av lärare och klasskamrater i diskussioner, får eleverna rum att utveckla 

förmågan att tolka både uttalade och outtalade budskap i verken.   
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När verkens budskap och tematik är framförda i klassrummet vill vi gå in på nästa moment, att 

skapa lärande för hållbar utveckling. För att göra detta kommer vi att utgå från Ingemanssons 

(2016) modell för textsamtal i helklass via utredande frågor, för att försöka skapa en djupare 

förståelse för människors olika levnadsvillkor under olika tidsepoker. Här tror vi att karaktärerna 

i verken och de känslor som förmedlas förstärker elevernas möjlighet att identifiera sig med 

deras livssituationer. De utredande frågorna kommer i sin tur bygga på idén om pluralistiska 

samtal som Lundegård (2007) menar skapar möjligheter för att dela perspektiv, åsikter och 

uppfattningar som återspeglar debatten i det verkliga samhället. Detta innebär att lärarens 

förutbestämda frågor kommer att belysa hållbarhetsproblem som skildras i verken, varvid 

elevernas uppgift blir att komma på möjliga lösningar i det verkliga livet. Eleverna får i debatten 

möjlighet att göra sina röster hörda och argumentera för sina åsikter, som enligt Lundegård 

(2007) är en förutsättning för att uppnå ett demokratiskt samtal. En utmaning i denna del av 

undervisningen kan bestå av det faktum att eleverna inte behöver uppnå konsensus utan endast 

lyssna in varandra och våga föra fram sin talan. Detta kan skapa en förvirring hos eleverna, som 

innebär att läraren behöver förmedla hur den offentliga debatten om hållbarhet ser ut, nämligen 

att vad som bör prioriteras nu och i framtiden ser olika ut beroende på vem vi frågar, och att det 

ofta finns flera lösningar på ett problem.     

För att eleverna ska få en relation till naturen som Selby (2017) menar är en förutsättning för att 

skapa lärande för hållbar utveckling, vill vi väcka elevernas engagemang och lust att påverka 

krisen. Genom att diskutera frågor som rör deras skolmiljö och fritid kan en djupare förståelse 

uppstå gällande de problem som diskuteras, då dessa får relevans för deras livsvärld. Frågor om 

elevernas konsumtion och människans skövling av skog i närområdet kan bearbetas. 

Undervisningen kan även belysa matsvinn i matsalen och återbruk av skolmaterial.  

Vi menar dock att människans relation till naturen endast återspeglar en av många frågor som 

kan engagera eleverna i krisen. Vi anser att eleverna även behöver utveckla kunskaper om etik, 

mänskliga rättigheter och förståelse för olika levnadsvillkor och ekonomiska förutsättningar för 

att kunna agera för en hållbar världsutveckling. Den rådande krisen förutsätter nämligen en 

förståelse och kunskaper inom alla tre hållbarhetsdimensioner, då dessa inte går att särskilja.  

För att eleverna ska utveckla en förståelse om att människan är en del av naturen, kan frågor om 

detta diskuteras utifrån karaktärerna Pocahontas och Smith och deras respektive leverne. En 

påtaglig utmaning med detta undervisningsförlopp, kan vara att eleverna utvecklar en ångest 

inför världens utveckling, där allt känns hopplöst. Detta innebär att läraren behöver inbringa 
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hopp inför framtiden och visa att den problematiska utvecklingen som världen står inför går att 

förändra. I denna undervisningssituation, men även andra, är det viktigt att eleverna bemöts som 

kompetenta människor som tillsammans med andra kan skapa en bättre och mer hållbar värld. 

Med tanke på vår egen progression gällande vår förståelse av berättelsen Pocahontas som barn 

och nu som vuxna, tillsammans med Englunds (2014) argument om att barn behöver stöd genom 

samtal för att tolka symbolik, hoppas vi att denna undervisning kan skapa lärande för hållbar 

utveckling. Läraren agerar som ett stöd i undervisningsförloppet för att eleverna ska kunna nå 

verkens djupa budskap.  

Skolan bör förmedla allvaret gällande människans behandling av planeten till våra elever, och 

inspirera till att göra skillnad då vi alla lever i symbios med naturen. Alla levande varelsers rätt 

till att leva ett gott liv bör agera som grund för de diskussioner som förs i klassrummet. När 

eleverna kommer med förslag på vad de som individer kan göra för att påverka en hållbar 

utveckling hoppas vi att ett engagemang väcks att påverka krisen. Vi menar att dessa 

diskussioner i klassrummet måste erbjuda en öppenhet, så att alla elever vågar komma till tals 

och inspirera varandra och på så sätt nyansera varandras tänkande. Alla kan göra något för att 

lösa den problematik som råder, tillsammans kan vi skapa en värld där framtidens generationer 

kan tillfredsställa sina behov.  

Avslutningsvis vill vi lyfta fram ett citat från en sång ur filmen Pocahontas (1995) som 

förmedlar djupa budskap som legat till grund för vår avslutande del av uppsatsen.  

Allt du ser har ett värde utan ord 

En gränslös värld för oss och alla andra 

Och varje litet liv ska va en vän 

För alltid ska vi tillhöra varandra 

I en kretsgång utan slut. [1:21:57] 
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