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Inledning 
Att romanerna om den unge trollkarlen Harry Potter fortfarande är aktuella står klart. Enligt 

Sveriges författarfond var J.K. Rowling den femtiofemte mest utlånade författaren i folk- 

och skolbibliotek i Sverige år 2014 och dessutom lockar nöjesparker med Harry Potter-tema 

och teatern Harry Potter and the Cursed Child mängder av folk.1 Totalt har serien sålt över 

450 miljoner exemplar och har översatts till 78 språk.2 

Mellan åren 1999–2007 utgavs heptalogin om Harry Potter i svensk översättning. Detta 

innebar att många som började läsa böckerna som barn, inklusive jag själv, hade blivit 

ungdomar, eller vuxna, när de sista böckerna släpptes. Det är inte enbart läsaren som blir 

äldre, utan även Harry själv går från att vara en pojke utan vetskap om vem han egentligen 

är, till att bli vuxen (i trollkarlsvärlden är myndighetsåldern sjutton år). 

 Rowling lyckades att behålla många av läsarna från första till sista boken, trots att åtta år 

är en lång tid i en ung människas liv där mycket hinner hända. Enligt Rabén & Sjögren, 

bokförlaget som ger ut de svenska översättningarna, är samtliga Harry Potter-romaner 

anpassade för barn mellan 9–12 år.3  Men vad är det som gör att så många läsare ändå håller 

fast vid denna barnboksserie, trots att den klassas som en serie för barn? Är det på grund av 

att läsaren har blivit känslomässigt fast i serien redan som barn och därmed inte kan släppa 

den? Eller har även språket och innehållet anpassats för att passa en äldre målgrupp?  

 

Syfte och frågeställning  
I denna uppsats jämförs den första romanen i serien, Harry Potter och De vises sten, med 

den sista, Harry Potter och Dödsrelikerna, ur ett språkligt och litterärt perspektiv med syfte 

att undersöka om det sker en progression utifrån förutsättningen att både protagonisten och 

läsaren blir äldre.  Dessutom undersöks de båda romanerna i förhållande till 

gymnasieskolans läroplan med syfte att undersöka möjligheten att använda dem i 

undervisningen. Följande frågeställningar har tagits fram:  

 

 

                                                
1 Sveriges författarfond, ”De mest utlånade författarna i folk- och skolbibliotek 2014”, http://www.svff.se-
2 Rabén & Sjögren, ”J.K.Rowling”, http://www.rabensjogren.se/Alfabetiskt/R/J-K-Rowling/, (2017–05–17). 
3 Rabén & Sjögren, ”Utgivning J.K. Rowling”, http://www.rabensjogren.se/Alfabetiskt/R/J-KRowling/ (2017–
01–07). 
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• Hur utvecklas språkliga aspekter från den första romanen till den sista? 

• Hur utvecklas litterära aspekter från den första romanen till den sista? 

• Vilka didaktiska möjligheter finns det att använda Harry Potter-romanerna i svensk-

undervisningen på gymnasiet, med utgångspunkt i läroplanen? 
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Tidigare forskning 
Enligt Malin Alkestrand, vars forskning presenteras i detta avsnitt, går det att finna två 

huvudtendenser i den forskning som har gjorts om Harry Potter-böckerna.  ”Den ena är att 

böckerna belyses i ett bredare perspektiv, där sådana faktorer som deras inflytande, 

orsakerna till deras framgångar, marknadsföringsstrategierna, översättningarna till olika 

språk eller receptionen av böckerna står i centrum” och den andra tendensen är att 

forskningen fokuserar på ”[…] böckernas litterära utformning och innehåll”.4  För att 

begränsa detta avsnitt presenteras här dock enbart forskning som berör Harry Potter i ett 

undervisningsperspektiv samt forskning om romanerna ur ett barnlitteraturperspektiv.  

 

Internationell forskning  
Beth Driscoll studerar i artikeln ”Using Harry Potter to teach literacy: different approaches” 

från 2013 olika artiklar om Harry Potter som publicerats i utbildningstidskrifter mellan åren 

2000–2009, den tid som Driscoll menar var Harry Potters storhetstid.5 Genom att studera 

dessa artiklar får Driscoll fram att mängden av användningsområden som Harry Potter-

böckerna kan användas inom är slående. Böckerna har bland annat hjälpt lärare att nå 

statligt uppsatta mål inom stavning och förståelse, hjälpt eleverna att bygga upp 

kompetenser för andra medieformer, men framför allt har böckerna används som läsande för 

nöjes skull, vilket ses som en värdefull pedagogisk aktivitet för att träna upp förmågan att 

läsa kritiskt för social och psykologisk utveckling.6 

Hur Harry Potter och De vises sten kan användas för utvecklandet av ungdomars 

identitet handlar artikeln ”The Use of Harry Potter and the Sorcerer’s Stone to Discuss 

Identity Development With Gifted Adolescents” skriven av Andrew J. Frank och Matthew 

T. McBee från 2003 om. De menar att det finns många delar i boken som kan användas av 

föräldrar och lärare till särskilt begåvade barn som en språngbräda till diskussioner om 

bland annat perfektionism, vänskap, förväntningar och identitetsutveckling – sådana ämnen 

som enligt Frank och McBee många särskilt begåvade barn upplever som ett problem.7 De 

                                                
4  Malin Alkestrand, Magiska möjligheter: Harry Potter, Artemis Fowl och Cirkeln i skolans 
värdegrundsarbete, Lund: Makadam förlag 2016, s. 34–35. 
5  Beth Driscoll, ”Using Harry Potter to teach literacy: different approaches”, i Cambridge Journal of 
Education 43:2, Cambridge: Cambridge Institute of Education 2013, s. 259. 
6 Driscoll, 2013, s. 269. 
7 Andrew J. Frank och Matthew T. McBee, ”The Use of Harry Potter and the Sorcerer’s Stone to Discuss 
Identity Development With Gifted Adolescents”, The Journal of Secondary Gifted Education 15:1 (hösten 
2003), Waco 2003, s. 33. 
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menar att genom vägledning kan de lärdomar som läsaren tar del av i boken appliceras av 

dessa barn i det verkliga livet.8  

Det finns även forskning som bygger på det skolsystem och den pedagogik som finns på 

Hogwarts. ”Harry Potter Pedagogy. What We Learn about Teaching and Learning from J.K. 

Rowling” av Renée Dickinson från 2006 är en artikel som handlar om just detta. Hon menar 

att Rowling har byggt upp en värld där det inte går att bara trolla sig till ett bra betyg, utan 

den lärandekulturen som finns inspirerar bland annat till att studenterna ska ta eget ansvar 

och att lära sig på egen hand snarare än att få informationen inmatad från lärarna.9  

 

Svensk forskning  
En av de större undersökningarna som har gjorts i Sverige angående Harry Potters roll i 

skolan är Malin Alkestrands avhandling Magiska möjligheter: Harry Potter, Artemis Fowl 

och Cirkeln i skolans värdegrundsarbete från 2016. Alkestrand undersöker där om 

fantasylitteratur kan användas i skolan som utgångspunkt för frågor om demokrati, 

mänskliga rättigheter och kulturell mångfald och vad böckerna kan ha för didaktisk 

potential.  

 Alkestrand ger konkreta exempel på delar av böckerna som kan användas i skolans 

värdegrundsarbete och menar även att fantasylitteratur med sina likheter och skillnader från 

den verkliga världen har en förmåga att hjälpa läsaren att kritiskt granska sin egen värld 

genom den distans som uppstår mellan läsaren och det fantastiska.10 Fantasylitteratur kan 

enligt Alkestrand främja läsarens förmåga att förstå andra individers situation samt ta 

ställning till etiska dilemman.11 

 I antologin Ett trollspö på katedern. Att arbeta med fantasy i skolan från 2012 lyfter 

forskare och lärare möjligheten att använda fantasy i undervisningen. Den första delen av 

antologin fokuserar på analyser av fantasylitteratur där Harry Potter-böckerna får en 

betydande plats. Den andra delen fokuserar på fantasy i praktiken och ger råd och tips hur 

genren kan användas i undervisningen.12 Där ger till exempel Pamela Sjödahl förslag på hur 

                                                
8 Andrew J. Frank och Matthew T. McBee, 2003, s. 37. 
9 Renée Dickinson, ”Harry Potter Pedagogy. What We Learn about Teaching and Learning from J.K. 
Rowling”, The Clearing House, 79:6, Menasha, 2006, s. 240. 
10 Alkestrand, 2016, s. 293–294. 
11 Alkestrand, 2016, s. 294. 
12 Ehriander, Helene & Nilson, Maria (red.), Ett trollspö på katedern: att arbeta med fantasy i skolan, Lund: 

BTJ förlag 2012. 
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böckerna, filmerna och tv-spelen kan användas som ett längre projekt i artikeln ”Harry 

Potter och Fantasy. Ett temaarbete i svenska för högstadiet”. Hon ger där en detaljerad 

beskrivning för hur varje lektion kan gå till väga med syftet att få eleverna mer intresserade 

av läsning och djupare förståelse för fantasygenren.13 Exempel på övriga artiklar i antologin 

där Harry Potter används i undervisningen är Matilda Svenssons ”Skönlitteratur som källa 

till kunskap och glädje. Ämnesövergripande uppgifter utifrån Harry Potter och de vises 

sten”, Josefine Wests ”Harry Potter i skolans värld” och Ellinor Svenssons ”Harry Potter 

och de vises sten i litteraturundervisningen”. 

 

Harry Potter som barnlitteratur 
Maria Nikolajeva skriver i artikeln ”Harry Potter och barnlitteraturens hemligheter” från 

2003 om att det inte är någon som säger emot att Harry Potter-böckerna klassas som 

barnlitteratur, trots att läsekretsen består av både vuxna och barn. ”[…] Harry Potter är 

kvintessens av vad barnlitteratur är och gör, hur den utformas, vad den handlar om på ytan 

och på ett djupare plan, hur den fungerar i samhället, hur den tilltalar både den primära 

publiken, barn, och de vuxna medläsarna” menar hon.14 

 Nikolajeva använder sig i artikeln bland annat av Michail Bachtins karnevalteori för att 

studera Harry Potter-böckerna ur ett barnboksperspektiv. Inom litteraturen innebär detta 

”[…] en symbolisk skildring av en socialt betingad befrielseprocess, ett subversivt 

ifrågasättande av auktoriteter”.15 De medeltida karnevalerna möjliggjorde omordningar i den 

rådande samhällsstrukturen då den under en kort period gjorde den lägste till den högste och 

tvärtom. Men det var makthavarna som anordnade karnevalen och hade därmed kontroll 

över den och efter karnevalens slut återställdes ordningen till det ursprungliga. I och med 

detta hade folkets missnöje mot den rådande samhällsstrukturen minskat, vilket gjorde detta 

till en metod använd av överheten för att hålla folket i styr.16 Denna teori kan användas 

inom barnlitteraturen då barn ses som underordnade vuxna, men i skönlitteraturen tillåts 

barnen att bryta mot de normer som de annars styrs av, dock enbart under den tid som 

läsningen pågår. Och givetvis är det samhällets makthavare, alltså de vuxna, som skriver för 

barnen och får på så vis samma kontroll som överheten hade under de medeltida 

                                                
13 Pamela Sjödahl, ”Harry Potter och Fantasy. Ett temaarbete i svenska för högstadiet”, Ett trollspö på 
katedern. Att arbeta med fantasy i skolan, Lund: BTJ förlag 2012, s. 268. 
14 Nikolajeva, 2003, s. 4–5. 
15 Nikolajeva, 2003, s. 5. 
16 Nikolajeva, 2003, s. 5–6. 
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karnevalerna. Däremot kan barn genom litteraturen få insikt om att det inte är de vuxna som 

alltid behöver vara normen.17 

 Nikolajeva menar att denna karnevalstruktur upprepas i de första fem böckerna serien om 

Harry Potter (så många som vid artikelns skrivande hade givits ut): ”Harry börjar hemma 

hos sin avskyvärda fosterfamilj, åker till skolan, där ett nytt äventyr eller ett nytt mysterium 

väntar som låter honom bekräfta sin position som hjälte, slutstriden utspelas, varpå hjälten 

åter förpassas till sin förnedring hos Dursleys”.18  Detta sätt att skriva på är typiskt för 

långserieböcker, men i detta fall skiljer sig ändå denna serie från många andra – Harry blir 

faktiskt äldre och borde därmed genomgå någon form av utveckling.   

 

Oenigheter i forskningsläget 
I urvalsdiskussionen tar Alkestrand upp att Harry Potter-böckerna förändras i och med att 

Harry blir äldre: ”[m]edan de första böckerna i Harry Potter- och Artemis Fowl-serien har 

en tydlig barnlitterär prägel, närmar sig respektive fantasyserie i takt med att dess 

protagonister blir äldre i allt högre grad det ungdomslitterära”19 Enligt Nikolajeva är dock 

det enda beviset på att Harry blir äldre under de första fem böckerna att författaren säger det 

då det inte är större skillnad på hans sätt att handla eller tänka i och med att han blir äldre.20 

Nikolajeva tror inte att Rowling går emot barnbokens konventionella struktur i de sista 

böckerna och hennes gissning om hur allt slutar är att Harry för gott hamnar i 

mugglarvärlden (alltså att hela serien slutar på samma sätt som varje bok) eller att Harry 

fortsätter att leva i trollkarlsvärlden utan att egentligen någonsin växa upp, på samma vis 

som Peter Pan och hans flykt från verkligheten.21 

 Varken Alkestrand och Nikolajeva menar att böckerna lämnar kategorin barnlitteratur, 

men de har olika uppfattningar om Harry Potter-böckernas karaktär, vilket är 

utgångspunkten för denna undersökning tillsammans med förutsättningen om att både 

protagonisten och läsaren blir äldre.  

                                                
17 Nikolajeva, 2003, s. 6. 
18 Nikolajeva, 2003, s. 12. 
19 Alkestrand, 2016, s. 27. 
20 Nikolajeva, 2003, s. 13. 
21 Nikolajeva, 2003, s. 16. 
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Teori och metod 

Teoretiska utgångspunkter 
Maria Nikolajeva menar att det inte går att klassa barnlitteratur som en enhetlig genre, även 

om det är så som många internationella barnboksexperter ser på det.22 Vad som klassas som 

barnlitteratur kräver en tydlig definition eftersom allt som barn läser inte är barnlitteratur 

och heller är inte böcker som handlar om barn alltid barnlitteratur. Vem som är författarens 

tänkta läsare är inte heller avgörande, då det finns flera stora barnboksförfattare som menar 

att de skriver till vuxna.23 Rowling har själv uttalat sig om att hon skrev Harry Potter-

böckerna för människor i alla åldrar, men det är enligt Nikolajeva inte avgörande för 

kategoriseringen av böckerna.24 

 Nikolajevas definition av barnlitteratur är: ”litteratur skriven, publicerad, marknadsförd 

och behandlad av experter med barn som dess huvudsakliga publik”.25 Hon utgår från FN:s 

definition av vad som räknas som barn, vilket är människor mellan 0–18 år.26 

 Avsnittet i denna uppsats som handlar om Harry Potter-seriens litterära aspekter är 

framför allt narratologiskt inriktad då den undersöker de båda romanernas strukturella 

uppbyggnad. Denna textorienterade teori är, enligt Nikolajeva, den minst utforskade 

teoribildningen inom barnlitteraturen och begrepp som ”handling”, ”motiv” och ”personer” 

förekommer sällan som teoretisk diskussion i studier.27 Hon menar även att ”[b]arnbokens 

utformning har underprioriterats till fördel för ideologi, sociala och moraliska värderingar 

och pedagogiska ändamål”, men att narratologin ”[…] är i högsta grad relevant för att förstå 

barnlitteraturens särart”.28  

 Nikolajeva använder Alice i underlandet som exempel för att jämföra narratologin med 

andra teorier. Hon ställer först frågan: ”’[v]ad gör Alice i underlandet till en unik och 

framstående barnbok?’” och menar att den frågan har besvarats många gånger både inom 

och utanför barnlitteraturforskningen som har undersökt romanen med utgångspunkt i 

”barnet” och ”samhället”.29 Den andra frågan som Nikolajeva ställer är: ”’[v]ad gör Alice i 

                                                
22 Maria Nikolajeva, Barnbokens byggklossar, Lund: Studentlitteratur 2004, s. 13. 
23 Nikolajeva, 2004, s. 14. 
24 Philip Nel, J.K. Rowling’s Harry Potter Novels. A Reader’s Guide, New York: Continuum 2001, s. 50–51. 
25 Nikolajeva, 2004, s. 15. 
26 Nikolajeva, 2004, s. 15. 
27 Nikolajeva, 2017, s. 45. 
28 Nikolajeva, 2017, s. 45. 
29 Nikolajeva, 2017, s. 48. 
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underlandet till en barnbok?’”, som är av större intresse för narratologin.30 Denna fråga har 

dock ställt till med större problem för de få forskare som brytt sig om att svara på denna 

fråga då romanen intuitivt känns som en barnbok, men ändå inte stämmer överens med hur 

en barnbok vanligtvis brukar definieras.31 Med hjälp av narratologin finns det möjlighet att 

analysera barnbokens uppbyggnad på både en övergripande och en mer detaljerad nivå.32 I 

Barnbokens byggklossar fokuserar Nikolajeva på olika aspekter av barnbokens utformning, 

varav vissa av dessa aspekter används i denna uppsats för att undersöka den litterära 

utvecklingen i Harry Potter-serien. Detta förklaras mer ingående i uppsatsens metod-del. 

 För att undersöka den språkliga progressionen i Harry Potter-serien används två 

teoretiska utgångspunkter. Den första utgångspunkten berör romanernas läsbarhetsindex, 

eller LIX-värde som utformades av Carl-Hugo Björnsson på 1960-talet och där 

meningslängden adderas med antalet långa ord.33 Att enbart använda LIX som analysmetod 

är inte helt tillförlitligt för att avgöra om en text faktiskt är lättläst eller inte. Olle Josephson 

skriver i artikeln ”Varför en lätt text kan vara svår att förstå. Några exempel på textanalyser” 

från 1991 att LIX-värdet visserligen ger en statistisk sanning över en texts formella 

egenskaper, eftersom det ofta stämmer att barnböcker för det mesta har ett lägre värde än till 

exempel statliga utredningar. Däremot innebär avsaknaden av hänsyn till innehåll och 

betydelse att LIX-värdets faktiska betydelse i avgörandet om en text är lättläst eller inte blir 

lägre.34  

 Även Lundberg och Reichenberg diskuterar för- och nackdelar med LIX-formeln. De 

menar att mycket kritik har kommit fram sedan dess att formeln släpptes på 1960-talet och 

kritiken har bland annat handlat om att det inte alltid är ett ords längd som är avgörande om 

ordet uppfattas som lätt eller svårt samt att andra faktorer som har betydelse för läsbarheten 

inte räknas in i formeln, som till exempel avståndet mellan meningens subjekt och predikat 

(ett längre avstånd mellan dem gör texten mer svårläst).35 Lundberg och Reichenberg 

                                                
30 Nikolajeva, 2017, s. 48. 
31 Nikolajeva, 2017, s. 48. 
32 Nikolajeva, 2017, s. 49. 
33 Carl-Hugo Björnsson, Lix och läsbarhetsprövade skolböcker, Stockholm: Pedagogiskt centrum i Stockholm 
1968, s 1–2. 
34 Olle Josephson, ”Varför en lätt text kan vara svår att förstå. Några exempel på textanalys”, i Kultur – text – 
språk. Det finns mer i en text än ord, Elsie Wijk-Andersson (red.), Uppsala: Hallgren & Fallgren 1991, s. 64. 
35  Ingvar Lundberg och Monica Reichenberg, Vad är lättläst?, Härnösand: Specialpedagogiska 
skolmyndigheten 2008, s. 39–40. 
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försvarar dock LIX-formeln med motiveringen att det blir för svårt att mäta en text genom 

en formel om alla faktorer ska beaktas och att det då skulle innebära en låg tillförlitlighet.36 

 För att få ett mer tillförlitligt resultat kompletteras LIX-uträkningen med en uträkning av 

andelen substantiv och verb, vars betydelse för textens stil diskuteras av Per Lagerholm i 

hans bok Stilistik från 2008. En text som innehåller en hög andel substantiv uppfattas som 

informationstung och skriftspråklig, vilket kan göra texten svårare att ta till sig.37 Om en text 

innehåller många substantiv blir ofta andelen verb lägre, vilket kallas för ett komplementärt 

förhållande.38 En text som innehåller många verb får en verbal stil som också är typiskt för 

talspråk. En text med många verb blir inte lika informationstät som en text med många 

substantiv och kan därmed bli lättare att ta till sig.39  

 Det sista som undersöks i det språkliga avsnittet handlar om användandet av adjektiv. 

”Adjektivens funktion är att ge information om substantiven, och adjektiven har därför en 

nyanserande, värderande och beskrivande funktion”, menar Lagerholm.40 

 

Metod och material 
Tidigare forskning visar att det finns en oenighet angående progressionen i serien och det 

finns därmed ett behov av reda ut om och hur de båda romanerna skiljer sig från varandra. 

Rowlings värld är fortfarande, tjugo år efter att första boken utgavs på engelska, ofantligt 

populär, vilket stärker motiveringen att undersöka denna meningsskiljaktighet angående 

seriens progression. Att undersöka litteratur som barn själva vill läsa ökar möjligheten att 

närma sig elevernas intressen och därmed också ger möjlighet att individanpassa 

undervisningen. 

Denna uppsats är en komparativ analys där den första delen i Harry Potter-serien, Harry 

Potter och De vises sten, jämförs med den sista, Harry Potter och Dödsrelikerna för att 

undersöka om det går att urskilja någon progression i och med att Harry blir äldre. Detta 

görs på två olika sätt: först genom att undersöka språkliga aspekter och sedan genom att 

undersöka litterära aspekter. I den sista delen av undersökningen studeras böckerna ur ett 

didaktiskt perspektiv. 

                                                
36 Lundberg och Reichenberg, 2008, s. 40. 
37 Per Lagerholm, Stilistik, Lund: Studentlitteratur 2008, s. 107. 
38 Lagerholm, 2008, s. 108. 
39 Lagerholm, 2008, s. 109. 
40 Lagerholm, 2008, s. 114. 
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 De språkliga aspekterna av språket undersöks först genom att räkna ut LIX-värdet och 

den formel som används för att räkna ut en texts läsbarhetsindex är: 

 
 Antal ord     Ord med fler än 
  i texten        +   sex tecken            = LIX41                 
  Antal meningar   Antal ord i texten 
    i texten 
 

LIX-värdet kan dock räknas ut med hjälp en LIX-räknar som finns på webben: 

http://www.lix.se. Det är enbart de första två kapitlen i respektive bok som har används för 

att räkna ut LIX-värdet. Detta på grund av bristande tillgänglighet till digital text. Att skriva 

in texten i räknaren för hand skulle ha blivit ett alldeles för stort och tidskrävande jobb för 

att hinna göra under denna begränsade tidsperiod, men det kan även innebära att resultatet 

förändras något. Läsbarhetsindexet tolkas utifrån denna tabell: 

 
Tabell 1: tolkning av läsbarhetsindex42 

<30 Mycket lättläst, barnböcker 

30–40 Lättläst, skönlitteratur, populärtidningar 

40–50 Medelsvår, normal tidningstext 

50–60 Svår, normalt värde för officiella texter 

>60 Mycket svår, byråkratsvenska 

 

 LIX-värdet kompletteras med en uträkning av andelen substantiv och verb. Att beräkna 

andelen substantiv och verb är ett betydligt mer tidskrävande jobb än att räkna ut LIX-värdet 

och därför har knappt 2 300 ord i respektive bok undersökts. Det sista som undersöks i 

avsnittet om språkliga perspektiv är hur Harrys språkliga förmåga utvecklas i och med att 

han blir äldre. Detta görs genom en innehållsanalys där Harrys användande av adjektiv 

undersöks. 

 I den litterära delen av uppsatsen används en kvalitativ textanalysmetod där vissa utvalda 

perspektiv undersöks i den första romanens totalt 390 sidor och i den sista romanens 784 

sidor. Syftet är detsamma som för den språkliga delen: att undersöka om det sker någon 

progression utifrån antagandet att Harry är sex år äldre i den sista romanen. Detta sker 

genom användandet av en narratologisk utgångspunkt där begreppen ”handling”, ”motiv” 

                                                
41 Björnsson, 1968, s. 1. 
42 LIX-räknare; http://www.lix.se/index.php (hämtad 2017–05–12). 



11 

och ”personer” är exempel på hur litteraturen kan studeras och är uppsatsens 

undersökningsobjekt.43 

 Handlingen undersöks genom att studera barnbokens konventionella struktur, ”hem – 

uppbrott hemifrån – äventyr – hemkomst”.44 Denna metod använder Nikolajeva för att 

undersöka de första romanerna i Harry Potter-serien för att påvisa karnevalteorins betydelse 

för barnbokens utformning.45 I analysen undersöks även den sista romanen i serien för att se 

om den följer denna utformning eller om den bryter mot barnlitteraturens konventionella 

struktur. 

De båda romanernas motiv undersöks i tre analyskategorier: ”kärlek”, ”sökandet” och 

”döden”, vilka är motiv som förekommer i de båda romanerna. Enligt Nikolajeva: ”[…] 

finns det inga motiv eller teman som inte kan förekomma i en barnbok; det är enbart frågan 

om hur den hanteras.”46  Undersökningen jämför därför hur dessa motiv framställs i de båda 

romanerna för att se om det finns några likheter och skillnader. 

Det sista undersökningsobjektet som presenteras är personer, som undersöks genom att 

studera Harrys fiender: Dudley Dursley, Draco Malfoy och Severus Snape. Dessa personer 

studeras genom att undersöka om karaktärerna är platta (endimensionella, har bara en 

egenskap) eller runda (flerdimensionella, har flera olika egenskaper).47  

I undersökningen tas ingen hänsyn till att böckerna har översatts från engelska, utan 

analysen har utförts enbart utifrån vad som står i de svenska översättningarna. Trots att 

anpassningar kan ha gjorts för att göra texten mer tillgänglig för de svenska läsarna, torde 

detta inte ha någon större betydelse för resultatet. 

 I den avslutande delen av undersökningen hamnar det didaktiska perspektivet i fokus för 

att undersöka de faktiska möjligheterna att använda böckerna i undervisningen. Detta görs 

med utgångspunkt gymnasieskolans läroplan från 2011 och vad läroplanen säger kopplas 

sedan ihop med det språkliga och det litterära resultatet.48 Läroplanen ger läraren stora 

friheter att själv utforma undervisningen och anpassa den till de elever som ska undervisas 

och här undersöks läroplanens innehåll för att ta reda på om det finns något som stödjer eller 

motsäger en användning av Harry Potter-böckerna i skolan. 
                                                
43 Nikolajeva, 2017, s. 45. 
44 Nikolajeva, 2017, s. 72. 
45 Nikolajeva, 2003, s. 12. 
46 Nikolajeva, 2017, s. 91. 
47 Nikolajeva, 2017, s. 167–168. 
48 LGY11: Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan 2011, Stockholm: 
Skolverket 2011. 
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Undersökning 
Undersökningen består av tre delar: en del som berör språkliga perspektiv, en som berör 

litterära perspektiv och slutligen en del där det didaktiska perspektivet står i fokus. 

 

Språkliga perspektiv 
I denna del av uppsatsen undersöks respektive romans läsbarhetsindex samt andelen 

substantiv och verb och sätts i relation till varandra för att se om det sker någon progression 

i språket. Dessutom undersöks Harrys bruk av adjektiv för att undersöka om språket 

genomgår en förändring även där. 

 

Läsbarhetsindex 

Här undersöks de båda romanernas läsbarhet genom en uträkning av deras läsbarhetsindex, 

LIX. Följande tabell visar de värden som uträkningen gav: 

 
Tabell 2: beräkning av läsbarhetsindex 

Bok: Antal 
meningar  

Antal ord  Antal ord 
med fler 
än 6 
tecken 

Genom-
snittlig 
menings-
längd  

Andel långa 
ord  
 

Läsbarhets-
index  

Harry 
Potter och 
de vises 
sten 

661 8538 1546 12,92 18,11 31 

Harry 
Potter och 
döds-
relikerna 

473 7350 1653 15,54 22,49 38 

 

Som tidigare nämnt tolkas ett värde mellan 30–40 som lättläst och är det som vanligen 

förekommer i skönlitteratur och populärmagasin.49 De första två kapitlen i Harry Potter och 

De vises sten har ett LIX-värde på 31, medan värdet i motsvarande kapitel i Harry Potter 

och Dödsrelikerna hamnar på 38. De båda romanerna hamnar alltså inom samma spann, 

men det är ändå en stor skillnad mellan dem. Den första romanen hamnar nästan på samma 
                                                
49 LIX-räknare; http://www.lix.se/index.php (hämtad 2017–05–12). 
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nivå som mycket lättlästa texter och barnböcker, medan den sista romanen börjar närma sig 

den medelsvåra nivån som är vanlig för normal tidningstext. Både andelen långa ord och 

den genomsnittliga meningslängden är högre i den sista boken, vilket ger en indikation på 

att den är mindre läsbar. 

 

Substantiv och verb 

För att komplettera de båda böckernas läsbarhetsindex undersöks även texternas andel 

substantiv jämfört med verb. Till denna uppsats undersöks 2288 ord från de första sidorna i 

De vises sten jämfört med 2281 undersökta ord från de första sidorna i Dödsrelikerna. 

Resultatet blev följande: 

 
Tabell 3: beräkning av andelen substantiv 

Bok: Totalt antal ord: Totalt antal 

substantiv: 

Andel substantiv i 

procent: 

De vises sten 2288 428 18,7 % 

Dödsrelikerna 2281 499 21,9 % 

 

I De vises sten ligger andelen substantiv på 18,7 procent, jämfört med Dödsrelikernas andel 

på 21,9 procent. Detta innebär alltså att den sista boken innehåller 3,2 procent fler 

informationstunga ord än den första. Det finns givetvis fler faktorer som är av betydelse för 

att kunna avgöra en texts tillgänglighet vid studerandet av substantiv, som till exempel att 

undersöka substantivens betydelseomfång samt att undersöka hur stor andel av substantiven 

som är konkreta respektive abstrakta.50 Att som i detta fall bara räkna substantiven ger 

enbart en indikation om vilken text som är svårast respektive lättast att ta till sig.  

Om en text innehåller många substantiv blir ofta andelen verb lägre, vilket kallas för ett 

komplementärt förhållande.51 I beräkningen av andelen verb används lika många ord för 

respektive bok för att se om det finns ett komplementärt förhållande och detta blev 

resultatet: 

 
                                                
50 Lagerholm, 2008, s. 107. 
51 Lagerholm, 2008, s. 108. 
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Tabell 4: beräkning av andelen verb 

Bok: Totalt antal ord: Totalt antal verb: Andel verb i 

procent: 

De vises sten 2288 410 17,9 % 

Dödsrelikerna 2281 398 17,4 % 

 

I De vises sten ligger andelen verb på 17,9 procent, medan den ligger på 17,4 procent i 

Dödsrelikerna, vilket innebär att det finns ett komplementärt förhållande mellan substantiv 

och verb. Skillnaden mellan de olika böckerna är dock betydligt mindre i beräkningen av 

andelen verb jämfört med beräkningen av andelen substantiv, andelen verb i Dödsrelikerna 

är enbart 0,5 procent lägre än i De vises sten. På samma sätt som med substantiven är det 

inte bara frekvensen av verben som är avgörande för hur texten uppfattas. Till exempel kan 

det ha betydelse om verben står i en aktiv eller passiv form.52  

 

Ett varierat och nyanserat språk 

I detta avsnitt är det adjektivens nyanserande funktion som undersöks då färgen lila används 

för att undersöka om det sker någon progression i Harrys språk i och med att han blir äldre.  

I De vises sten förekommer två nyansen av färgen lila och den första nyansen dyker upp 

första gången tidigt i boken när Harry tänker tillbaka på tillfället då ”[e]n pytteliten man i en 

lilafärgad hög hatt hade bugat sig för honom en gång när han var ute och handlade med 

moster Petunia och Dudley” (De vises sten, s. 44).53 Något senare ges även beskrivningen: 

”Madam Malkin var en liten tjock, leende häxa klädd i lila från topp till tå” (Dvs, s. 101). 

Den andra nyansen visar sig när Hagrid kastar en besvärjelse över Dudley vid deras 

första möte: ”han lät paraplyt svepa ner genom luften tills det pekade på Dudley – det kom 

                                                
52 Lagerholm, 2008, s. 109–110. 
53 De vises sten kommer framöver att förkortas Dvs i parenteserna, medan Dödsrelikerna förkortas Dr. 
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en blixt av violett ljus […]”. (Dvs, s. 80) Det är alltså nyanserna lilafärgad/lila och violett 

som förekommer av färgen lila i den första romanen.54 

Den lilla mannen i den lila hatten förekommer även i Dödsrelikerna, men då har hans 

hatt ändrat nyans: ”[e]n liten man i en ljuslila hög hatt sopade golvet i en djup bugning för 

honom” (Dödsrelikerna, s. 42). Den lila hatten har alltså sex år senare blivit ljuslila, vilket 

ger en indikation på att Harry har fått en större förmåga att nyansera det han ser. 

 I Dödsrelikerna kan vi förutom nyansen ljuslila utläsa att ”[…] mrs Weasley var iförd en 

splitter ny ametistfärgad klädnad med en matchande hatt” (Dr, s. 155) och att ”Hermione 

drack polyjuice-elexiret, som nu hade en trevlig heliotropfärg[…]” (Dr s. 252). Båda dessa 

nyanser visar inte bara på att Harry utvecklar sitt språk, utan de ställer även högre krav på 

läsaren. Om läsaren inte vet att en ametist är en lila ädelsten eller att en heliotrop är en lila 

blomma är det svårt att få en uppfattning om vad det faktiskt är för färg som syftas. Om det i 

stället hade stått ”ametistlila” och ”heliotroplila” hade det ställt lägre krav på läsaren då det i 

alla fall går att få en uppfattning om vilken färg det handlar om på ett ungefär. 

Utöver ljuslila, ametistfärgad och heliotropfärgad förekommer även nyanserna mörklila 

(Dr, s. 162), lilafärgad (Dr, s. 153) och blekviolett (Dr, s. 260), vilket innebär att det 

förekommer sex nyanser av lila i den sista romanen, vilket innebär fyra fler jämfört med den 

första. 

 
Tabell 5: olika nyanser av färgen lila som förekommer i romanerna 

De vises sten  Dödsrelikerna 

Lilafärgad 

Violett 

Lilafärgad 

Mörklila 

Blekviolett 

Ljuslila 

Ametisistfärgad 

Heliotropfärgad 

 

 

  

                                                
54 Det går även att diskutera om purpurrött kan klassas som lila, vilket det inte gör i denna uppsats, men då den 
nyansen förekommer i de båda romanerna påverkar det heller inte resultatet nämnvärt.  
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Litterära perspektiv 
I denna del undersöks de litterära perspektiven och presenteras i sju avsnitt. I det första 

avsnittet, Pojken som aldrig växte upp?, undersöks romanernas handling. I de tre 

nästkommande avsnitten, Harry och kärleken, Harry som sökare och Harry och döden, 

undersöks motiv som förekommer i romanerna. I de tre sista tre avsnitten i den litterära 

delen av analysen, Harry och hans fiender: Dudley Dursley, Harry och hans fiender: Draco 

Malfoy och Harry och hans fiender: Severus Snape, är det personer i romanerna som 

undersöks. Samtliga avsnitt undersöker om det går att se en progression från den första 

romanen till den sista. 

 

Pojken som aldrig växte upp? 

De vises sten följer vad Nikolajeva kallar för ”det typiska handlingsförloppet i 

barnlitteratur” som följer mönstret ”hem – uppbrott hemifrån – äventyr – hemkomst”.55 

Boken börjar med att beskriva Harrys liv hemma hos sin moster och morbror (hem), som 

inte är ett lyckligt liv då han får utstå både fysisk och psykisk misshandel. När Harry fyller 

elva får han ett brev om att han har blivit antagen till en trollkarlsskola och en helt ny värld 

som tidigare varit okänd för honom öppnar sig (uppbrott hemifrån). Väl på skolan blir Harry 

ganska snabbt indragen i mysteriet om vad som finns gömt under luckan som den 

trehövdade hunden vaktar på tredje våningen och Harry och hans vänner försöker lista ut 

vad det handlar om. De lyckas ta reda på att det är de vises sten som hunden vaktar, en sten 

som kan förvandla metall till guld samt frambringa ett elixir som gör den som dricker det 

odödlig. De blir till sist övertygade om att det är de själva som måste rädda de vises sten 

från Voldemort, som behöver stenen för att återfå sin forna styrka. Harry lyckas nå stenen 

med hjälp av Ron och Hermione, men får mot slutet hjälp av Dumbledore när Voldemort 

blir honom övermäktig (äventyr). Stenen räddas och förstörs, Harry och hans vänner hyllas 

som hjältar och sedan är skolåret slut och han skickas tillbaka hem till ”tryggheten” hos sina 

släktingar där han inte får lov att utöva magi (hemkomst). 

Dödsrelikerna börjar också med att Harry befinner sig hos sin moster och morbror (hem), 

men denna gång ska han inte till Hogwarts, utan han har fått ett uppdrag av Dumbledore 

som är det enda sättet göra slut på Voldemort en gång för alla. Harry lämnar hemmet inte 

helt utan bekymmer då Voldemorts anhängare är honom hack i häl, men Harry lyckas ändå 

                                                
55 Nikolajeva, 2017, s. 72. 
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komma i säkerhet hemma hos familjen Weasley (uppbrott hemifrån). Harry beger sig 

därifrån tillsammans med Ron och Hermione på jakten efter de horrokruxer som Voldemort 

har skapat för att bevara sin själ i. Efter flera månaders jakt på horrokruxerna avslutas 

sökandet med ett stort slag på Hogwarts där många häxor och trollkarlar dödas av 

Voldemorts anhängare, men Harry överlistar till sist Voldemort och dödar honom (äventyr). 

Harry hyllas som hjälte igen, kriget är slut och det råder återigen fred i trollkarlssamhället. 

Som tidigare nämnt tror inte Nikolajeva att Rowling skulle våga bryta mot barnbokens 

typiska handlingsförlopp som präglat de tidigare böckerna i serien och att serien antingen 

skulle sluta med att Harry förlorar sina krafter och tvingas tillbaka till mugglarvärlden eller 

att får stanna kvar i trollkarlsvärlden utan att någonsin växa upp. 56 

Harry återvänder inte till mugglarvärlden, men innebär detta då att han lever i en Peter 

Pan-verklighet? Ett annat sätt att se på saken är att undersöka betydelse av vad det faktiskt 

innebär att komma hem. När Harry lämnar familjen Dursley för sista gången innebär det att 

han för gott lämnar sitt hem, vilket också bekräftas i texten:  

 
”Det är ju så att din mammas förtrollning bara kommer att brytas under två förhållanden: när du blir 

myndig eller […] när du inte längre kallar det här stället ditt hem. Du och din moster och morbror går 
skilda vägar i kväll, i den fulla förståelsen att ni aldrig mer kommer att leva tillsammans igen, stämmer 
inte det?” 

Harry nickade. (s. 54)  
 

Harry skyddas av den förtrollning som hans mamma lade över honom innan hon dog och 

detta är anledningen till att Harry varje sommar har tvingats tillbaka till sina släktingar, trots 

att han har vanvårdats där. I och med det att Harry lämnar hemmet denna gång blir han 

hemlös och har egentligen inget hem att återvända till när äventyret är över. Vi får i slutet av 

den sista boken veta vad som händer nitton år efter slaget på Hogwarts och får då reda på att 

Harry har gift sig med Ginny och tillsammans har tre barn. Detta skulle kunna tolkas som att 

Harry på så vis har skapat sig ett nytt hem där han till sist har fått slå sig till ro utan att 

behöva bekymra sig över Voldemorts planer. ”Harry hade inte haft ont i ärret på nitton år. 

Allt var väl.” (Dr, s. 783) Det skulle då innebära att barnlitteraturens konventionella 

handlingsförlopp på ett sätt följs, eftersom Harry kommer hem, men i detta nya hem är det 

Harry som är vuxen och han är inte längre underordnad de vuxnas maktposition. 

 

                                                
56 Nikolajeva, 2003, s. 16. 
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Harry och kärleken 

Att Harry och hans vänner blir äldre märks inte minst på att de har fått intressen som de inte 

har i den första boken, till exempel får kärleken en större roll. Den kärlek som visar sig i den 

första boken handlar bland annat om den kärlek som en mor kan ha för sin son. Det som 

räddar Harry från att bli dödad av Quirrell är den kärlek som hans mamma gav honom innan 

hon dog. Denna form av kärlek finns kvar även i den sista boken där författaren vid flertalet 

ställen poängterar vikten av att hålla fast vid dem som står en nära. Mrs Weasleys oerhörda 

styrka kommer fram när hon precis har förlorat sin ena son och ser att hennes dotter befinner 

sig i underläge. Mrs. Weasley utropar: ”INTE MIN DOTTER, DIN ELAKA SATMARA!” 

och går in i duellen mot den skickliga Bellatrix Lestrange och vinner den (Dr, s. 761).  

 Den erotiska kärleken syns däremot inte i den första boken, vilket är förståeligt då den 

handlar om 11–12 åringar. När Harry i slutet av första boken får en kram av Hermione blir 

han generad. (Dr, s. 352–353). I den sista boken finns det desto mer anspelningar på en mer 

erotisk kärlek. När Ron och Hermione med flera vid ett tillfälle ska försöka lura Voldemort, 

dricker de polyjuice-elixir med ett hårstrå från Harry i för att förvandla sig till identiska 

kopior av honom utropar Hermione: ”’Å, du ser mycket läckrare ut än Crabbe och Goyle, 

Harry’, sa Hermione innan hon fick syn på Rons höjda ögonbryn” (Dr, s. 57).57 Trots att 

Hermione enbart menar att elixiret ser mycket godare ut än när de gjorde samma elixir, fast 

med andra hårstrån, tolkar Ron det som om hon menar Harry själv. Hermione försöker 

sedan att släta över det hon har sagt genom att säga: ”’Å, du vet vad jag menar – Goyles 

trolldryck såg ut som snorkråkor.”, vilket känns som något som barn skulle kunna tycka 

vara roligt (Dr, s. 57).  

 Detta nya intresse syns på fler håll, bland annat då Harry får boken Tolv idiotsäkra sätt 

att förtrolla häxor på av Ron i födelsedagspresent, som menar att den ”[f]örklarar allt du 

behöver veta om tjejer” (Dr, s. 123). Kärleken blir också mer fysisk, vilket bland annat visar 

sig i scenen där Ginny ska ge Harry en födelsedagspresent: 

 
[…] och sedan kysste hon honom som hon aldrig förr hade kysst honom och Harry kysste henne 
tillbaka, och det var en salig glömska, bättre än eldwhisky. Hon var det enda som var verkligt i hela 
världen, Ginny, känslan av henne när han höll ena handen på hennes rygg och den andra i hennes långa 
väldoftande hår … (Dr, s. 126) 
 

                                                
57 Crabbe och Goyle är två personer som de tidigare har förvandlats till. 
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Denna beskrivning får det att låta som att de gör något mer än att bara kyssa varandra, men 

att situationen har anpassats till yngre läsare. Även vid andra tillfällen finns det tecken på att 

det sker saker som författaren inte valt att berätta rakt ut, som under Bill och Fleurs bröllop 

när ”Fred och George hade för länge sedan försvunnit in i mörkret med ett par av Fleurs 

kusiner […]” (Dr, s. 162). 

 

Harry som sökare 

I de båda böckerna är sökandet ett starkt motiv och just detta motiv menar Nikolajeva är ett 

av barnlitteraturens vanligaste.58 I De vises sten handlar sökandet både om att Harry ska 

finna sanningen om vad det är som den trehövdade hunden vaktar, men även om att han ska 

finna sig själv och vem han egentligen är. I Dödsrelikerna handlar sökandet om att finna de 

horokruxer som slutligen ska kunna ta död på Voldemort en gång för alla. Sökandet handlar 

även där om att Harry ska finna sanningen om vem han själv är, men också vem 

Dumbledore faktiskt är. Detta motiv stärks av att Harry faktiskt har positionen sökare i 

Gryffindors quidditchlag. När Gryffindors lagkapten, Oliver Wood, för första gången 

förklarar spelet för Harry säger han: 

 
”Det är sökarens uppgift att fånga den [gyllene kvicken]. Du måste sno in och ut mellan 

jagarna, slagmännen, dunkarna och klonken för att få tag i den före det andra lagets sökare, för 

den av sökarna som fångar kvicken vinner hundrafemtio poäng extra åt sitt lag, så det laget 

vinner nästan alltid. Det är därför som man ruffar så mycket mot sökarna.” (s. 212) 

 

Harrys quidditchposition är därmed en spegling av vad som händer i hans liv i övrigt: han 

söker efter något (och finner det), men han möts av hårt spel på vägen dit där han vid 

flertalet tillfällen är på väg att råka riktigt illa ut. I historien om Harry Potter går det alltså att 

finna en mindre kopia av denna handling. Detta skulle kunna tolkas som det som Nikolajeva 

kallar för en spegelhandling, eller mise-en-abyme, vilket inte är vanligt i barnböcker.59 

 

Harry och döden 

Döden är ett motiv som förekommer i de båda böckerna och Nikolajeva menar att ”[e]tt 

barns möte med döden och tankar kring döden är centrala i barnböcker, på ett eller annat 

                                                
58 Nikolajeva, 2017, s. 89. 
59 Nikolajeva, 2017, s. 75–76. 
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sätt”.60 Att Harry saknar föräldrar är av stor betydelse för hela bokserien och inledningen av 

den första boken handlar om den dag då de båda dödas av Voldemort. Att Harry tvingas 

växa upp hos sina enda levande släktingar innebär att han inte vet något om den värld som 

han egentligen tillhör och många vet mer om honom än vad han själv vet. I den första boken 

är de vises sten starkt kopplad till döden då den kan göra den som använder den odödlig. 

”’En sten som gör guld och hindrar en från att nånsin dö!’ sade Harry. ’Inte konstigt att 

Snape är på jakt efter den! Den skulle ju vem som helst vilja ha!’” (Dvs, s. 273) För Harry är 

guld och evigt liv sådant som värderas högt och har svårt att förstå att Nicolas Flamel, 

ägaren av de vises sten, ska dö i och med att stenen måste förstöras. Dumbledore förklarar 

då att: ”För nån som är så ung som du verkar det säkert otroligt, men för Nicolas och 

Perenelle är det faktiskt som att gå till sängs efter en mycket, mycket lång dag. För ett 

rationellt sinne är döden när allt kommer omkring ingenting annat än nästa stora äventyr” 

(Dvs, s 365.). 

 I Dödsrelikerna har Harry en annan inställning till döden. Trots att den fortfarande 

skrämmer honom, accepterar han ändå tanken på att dö. ”Det var över, han visste det, och 

det enda som återstod var själva saken: att dö” (Dr, s. 715). Harry låter sig dödas av 

Voldemort, vilket är avgörande för resultatet av striden mellan dem båda: 

 
”[…] Men jag borde ha dött … jag försvarade mig inte! Jag ville låta honom döda mig!” 
”Och just det”, sa Dumbledore, ”bör ha gjort hela skillnaden!”  

 

Harry överlever genom att acceptera sitt öde att själv dö för att på så vis även ta död på 

Voldemort. Hans nu rationella sinne säger att det är det enda rätta. 

 I den sista boken blir döden även mer konkret än i den första. Förutom att vi i början av 

första boken får veta att Harrys föräldrar har blivit mördade av Voldemort sker det inga fler 

dödsfall på ”den goda sidan”, medan det i den sista boken sker nio namngivna dödsfall på 

personer som står på samma sida som Harry i kampen mot Voldemort (i slutstriden på 

Hogwarts dog dessutom ungefär femtio personer som stred mot Voldemort). Det är däremot 

ingen av Harrys närmsta vänner, det vill säga Ron och Hermione, som dör, utan deras 

triplett har tillsammans klarat alla prövningar och står tillsammans som segrare i slutstriden. 

 

                                                
60 Nikolajeva, 2017, s. 97. 
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Harry och hans fiender: Dudley Dursley 

När Harry börjar på Hogwarts innebär det att han för första gången i sitt liv får vänner, 

vilket betyder mycket för hans personliga utveckling. Det är dock inte alla som uppskattar 

att Harry är berömd och populär och ser dessa egenskaper som provocerande. Detta avsnitt 

handlar om Harrys fiender, dock mer på ett personligt plan än till exempel fiendskapen 

mellan honom och Voldemort, och hur Harry betraktar dem som inte är hans vänner. 

Den första som presenteras är Harrys kusin, Dudley Dursley, son till hans faster Petunia 

och farbror Vernon som Harry bor hos fram till dess att han fyller elva år. Harry blir under 

sina tidiga uppväxtår behandlad som om han inte vore någonting värd. I beskrivningen av 

hur familjen Dursley bor står det: ”[r]ummet visade inga som helst tecken på att det också 

bodde en annan pojke i huset” (Dvs, s. 31). Han bor dessutom i skrubben under trappen och 

äger ingenting som inte Dudley först har ägt, medan Dudley själv lever ett liv i lyx, 

bortskämd av sina föräldrar. Vad som till stor grund ligger bakom denna vanvård är familjen 

Dursleys rädsla för allt som de anser vara onormalt.  
 

Mr och mrs Dursley i nummer fyra på Privet Drive var med rätta stolta över att kunna säga att de var 
helt normala. De var de sista man kunde tänka sig inblandade i något konstigt eller mystiskt, för de 
godtog verkligen inga sådana dumheter (Dvs, s. 11).  

 

Mr och mrs Dursley föraktade familjen Potter och deras koppling till den magiska världen 

och när Harry som ettåring helt plötsligt en morgon dyker upp på trappen till deras hus med 

bara ett brev till förklaring blir detta ett störningsmoment i deras annars så ”normala” värld.  

Trots att Harry inte är medveten om att han är en trollkarl har han ändå fått märkliga 

saker att hända utan att han har kunnat ge en förklaring till vad som hänt. Vid alla dessa 

tillfällen har Dursleys gett honom ännu hårdare bestraffning än vanligt med förhoppningen 

att få magin ur honom. ”’Vi svor på när vi tog hand om honom att vi skulle sätta stopp för 

de där dumheterna’, sade morbror Vernon, ’svor på att vi skulle ta dem ur honom helt och 

hållet! Trollkarl, jo, jag tackar jag!’” (Dvs, s. 73). Dursleys uppfattning om magi stämmer 

överens med hur inbrytande fantasy brukar framställas – som något som ställer till med kaos 

i en annars vanlig värld.61 

                                                
61 Inbrytande fantasy utspelar sig nästan alltid i den värld som vi känner till och där det fantastiska blir något 
som bryter mot normen. Vad för typ av fantasy Harry Potter-romanerna egentligen är går att diskutera, då det 
även finns många drag av portalfantasy, där den magiska världen först uppenbarar sig efter passeringen av en 
portal. Farah Mendlesohn, ”Mot en taxonomi över fantasy”, i Brott, kärlek, främmande världar. Texter om 
populärlitteratur, Hedman & Määttä (red.), Lund: Studentlitteratur 2015, s. 389, 394. 
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 Den bild vi får av Dudley i De vises sten är enbart negativ, eller blir i alla fall i Harrys 

ögon negativ.62 ”[…] Dudley var väldigt tjock och avskydde motion, såvida det inte rörde 

sig om att dunka och slå på någon förstås. Dudleys älsklingsslagpåse var Harry, men det var 

inte ofta han fick tag i honom” (Dvs, s. 32–33). Vidare beskrivs hans utseende: ”[h]an hade 

ett stort, skärt ansikte, just ingen hals, små vattniga blåa ögon och kraftigt, blont hår som låg 

slätt över hans tjocka, feta huvud. Moster Petunia sade ofta att Dudley såg ut som en 

babyängel – Harry sade ofta att Dudley såg ut som en gris i peruk” (Dvs, s. 34). Vad Harry 

har för känslor för Dudley är inte svåra att förstå och heller inte något vi kan beskylla 

honom för då de kränkningar och trakasserier Harry blivit utsatt för är grova. 

 I Dödsrelikerna händer det däremot något med Harrys bild av Dudley: ”[…] och Dudley, 

Harrys store, blonde och muskulöse kusin i sin läderjacka” (Dr, s. 36). Dudley har gått från 

att ha varit tjock, till att bli stor och muskulös. Inte heller finns de andra ”negativa” 

beskrivningarna av honom kvar. Dessutom börjar Harry se honom med andra ögon i sista 

romanen. Harrys första instinkt är att skylla på Dudley när något händer honom, som när 

han mitt i natten kliver på en kopp som står på golvet utanför hans dörr: ”Koppen med te var 

förmodligen Dudleys idé om en listig fälla” (Dr, s. 22), men får sedan tänka om när Dudley 

börjar visa upp en annan sida. Dudley säger vid tillfället då Harry och familjen Dursley 

skiljs åt: ”[j]ag tycker inte att du är helt värdelös”, som enligt Harry är en väldig 

komplimang (Dr, s. 46–47). Harry tänker då i stället ”[…] att koppen med kallt te som han 

hade trampat på samma morgon kanske inte alls hade varit någon lömsk fälla” (Dr, s. 47). 

 Dudley har under åren de vuxit upp tillsammans varit väldigt elak mot Harry, men det 

innebär inte att han inte kan ha en annan sida bara för det. Viktigt är också att komma ihåg 

är att även Dudleys föräldrar är elaka mot Harry, vilket även säkerligen sätter en prägel på 

hur Dudley beter sig mot honom. Att Dudley i sista boken visar upp en mjukare sida 

gentemot Harry rättfärdigar visserligen inte hans tidigare beteende, men det ger ändå en 

indikation på att Harry nu har utvecklat en förmåga att inte bara se saker i svart och vitt. 

 

Harry och hans fiender: Draco Malfoy 

På Hogwarts finns det fyra elevhem som alla bygger på stereotypa föreställningar: 

gryffindorarna är modiga, ravenclawarna är intelligenta, hufflepuffarna är trogna och lojala 

och slytherinarna är sluga. Genom hela seriens gång får vi möta personer som bryter mot 
                                                
62 Det finns många exempel där tjockhet är något som bör föraktas och många karaktärer som beskrivs som 
tjocka också beskrivs som onda. 
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den stereotypa bild som deras elevhem bidrar till, men dessa blir ofta ifrågasatta då de bryter 

mot den norm som finns i respektive elevhem. 

 Slytherin är det elevhem som har sämst rykte på skolan och visst finns det starka skäl för 

det. Salazar Slytherin, grundaren av elevhemmet, ville till exempel att enbart renblodiga 

trollkarlar skulle tillhöra Slytherin, då han såg dem som överlägsna alla andra. Att sedan 

Voldemort, modern trollkarlstids stora skräck, gick där förbättrar inte det ryktet. 

 Harry kommer till Hogwarts med enbart dåliga uppfattningar om Slytherin som han fått 

höra under den korta tid som har vetat om Hogwarts existens. Hagrid säger att: "Varenda 

häxa å trollkarl som gått å blivit fördärvad har tillhört Slytherin" (Dvs, s. 105), vilket är en 

vanföreställning som längre fram i serien blir motbevisad. Från Ron får han höra: ”Jag tror 

faktiskt inte att Ravenclaw skulle vara så illa, men tänk om jag hamnar i Slytherin” (Dvs, s. 

136). Harry, som nu befinner sig i en värld som är helt ny för honom, påverkas givetvis av 

sådana kommentarer från dem som han får ett positivt intryck av. Samtidigt blir Harrys 

första möte med en person som gillar Slytherin inte särskilt positiv. Redan när han träffar 

Draco Malfoy, den person som kommer bli hans främsta rival i skolan, för första gången får 

Harry intrycket av att: ”[h]an påminde starkt om Dudley […]” (Dvs, s. 101). Även 

sorteringshatten, som sorterar in de nya eleverna på Hogwarts till dess elevhem, ger en 

negativ syn på Slytherin: 

  
Eller måhända ni i Slytherin 
Skall era sanna vänner finna, 
Där sluga rävar nyttjar alla knep 
Att sina mål och syften vinna (Dvs, s.150) 

 

Malfoy är stereotypen av en sann slytherinare: stolt över att härstamma från en familj med 

enbart trollkarlar samtidigt som han är slug och listig och är beredd att nyttja fula knep för 

att nå sina mål. Rivaliteten mellan Malfoy och Harry växer sig stark från den stund de 

träffas: ”Harry hade aldrig trott att han skulle möta någon pojke som han avskydde mer än 

Dudley, men det var innan han mötte Draco Malfoy” (Dvs, s.181) och den känslan är 

ömsesidig.  

 I De vises sten ser egentligen inte Harry någon annan sida av Malfoy och Slytherin än 

den negativa sidan, men han problematiserar i alla fall varför det är så: ”[k]anske det var 

inbillning från Harrys sida, efter allt han hade hört om Slytherin, men han tyckte att de såg 

ut att vara en otrevlig skara” (Dvs, s.152). 
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 Redan i första romanen får vi dock se glimtar av en annan sida av Malfoy: utan att ha 

starka personer runtomkring sig är han feg. Crabbe och Goyle är hans ständiga livvakter och 

när han inte har dem med sig, som när han första gången möter Harry i en kvastduell eller 

under hans straffkommendering i den förbjudna skogen, kommer den sidan fram. 

 I Dödsrelikerna blir det mer tydligt att Malfoy snarare söker sig till onda personer med 

mycket makt snarare än att han själv är rent igenom ond. När Malfoy får möjligheten att 

överlämna Harry till Voldemort tvekar han. Han påstår att han inte kan avgöra om det är 

Harry som de har fångat in eller inte: ”[j]ag kan inte… jag kan inte vara säker” (Dr, s. 474), 

detta trots att han är helt säker och dessutom kan råka illa ut om han blir påkommen med att 

ljuga. Trots den fiendskap som finns mellan dem båda, som har präglat en stor del av serien, 

väljer Malfoy ändå att inte överlämna honom till Voldemort. Vid ett senare tillfälle väljer 

även Harry att rädda livet på Malfoy, trots att han därmed sätter sitt eget liv i fara (Dr, s. 

654). 

Att alla slytherinare skulle vara enbart onda är ett väldigt generaliserande sätt att se på 

trollkarlsvärlden. Det är inte rimligt att en fjärdedel av eleverna på Hogwarts har enbart 

denna egenskap, men de växer upp i en miljö där de förväntas vara det. Att som barn skolas 

in i en miljö där det är acceptabelt att behandla människor olika och sätta sina egna intressen 

främst, trots att det sker på andras bekostnad, bidrar till att dessa värderingar tar form. Det är 

dock inte rättvist att skylla allt på Slytherin, då de andra elevhemmen och även lärarna 

hjälper till att upprätthålla dessa värderingar. 

 

Harry och hans fiender: Severus Snape 

Professor Snape, lärare i trolldryckskonst på Hogwarts, är den karaktär av dessa tre som 

genomgår den största förändringen för Harry. Den första boken går till stor del ut på att 

Harry misstänker Snape för att vara den person som vill stjäla de vises sten och Harry drar 

gång på gång felaktiga slutsatser när det gäller honom. Ett exempel på en situation då Harry 

misstänker Snape är under Allhelgonaafton när han ser Snape gå mot den tredje våningen i 

stället för att befinna sig i källaren med de andra lärarna under det kaos som uppstår när ett 

troll har släppts lös. Harry drar då slutsatsen att han försöker ta sig förbi den trehövdade 

hunden som vaktar De vises sten, men misslyckas och blir i stället biten i benet, vilket 

förklarar hans haltande (Dvs, s. 217, 226). Det Snape egentligen gör är att han hindrar 

professor Quirrell från att stjäla stenen, men Snape passar mycket bättre in på bilden av den 
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”onda” trollkarlen och blir därför den som blir misstänkt. Harry gör fler antaganden av detta 

slag och att Harrys personliga känslor inför Snape blandas in är också klart.  

Harry inbillar sig redan tidigt att Snape hatar honom, vilket är ett väldigt starkt uttryck: 

”[n]är den första trolldryckslektionen närmade sig sitt slut visste han att han hade haft fel. 

Snape ogillade inte Harry – han hatade honom” (Dvs, s.172). Trots att både Ron och Hagrid 

försöker förklara för Harry att ”Snape knappt tyckte om någon av eleverna” (Dvs, s.178) så 

har Harry svårt att tro på detta. När Harrys kvast blir förhäxad under en quidditchmatch blir 

även Ron och Hermione övertygade om att Snape vill Harry något illa då de tror att de var 

han som förhäxade kvasten. Även här visade det sig vara Quirrell som låg bakom 

förhäxningen och Snape var den i själva verket försökte rädda Harry (Dvs, s. 355).  

I sista boken är alla övertygade om att Snape gått över på Voldemorts sida en gång för 

alla i och med mordet på Dumbledore i slutet av bok sex, Harry Potter och 

Halvblodsprinsen. Allt som Snape gör ger sken av att det enda han vill är att hjälpa 

Voldemort att överta makten och han gör det väldigt övertygande, då det bland annat är han 

som avslöjar den plan som Fenixorden (den motståndsrörelse som aktivt kämpar för att 

stoppa Voldemort) har gjort upp för att föra Harry i säkerhet från sina släktingars hus, vilket 

leder till Monsterögat Moodys (en av Fenixordens ledare) död (Dr, s. 11). Detta visar sig 

dock enbart vara en plan som Snape tillsammans med Dumbledore har arrangerat för att till 

slut kunna förinta Voldemort för gott. Allt detta har sin förklaring i att Snape älskade Harrys 

mamma Lilly när hon var i livet och eftersom Lilly dog för att rädda Harry lovar Snape 

Dumbledore att skydda Harry: 
 
”Du vet hur och varför hon dog. Se till att det inte var förgäves. Hjälp mig att skydda Lillys son.” 
”Som ni vill. Som ni vill. Men ni får aldrig, aldrig berätta det Dumbledore! Det här måste stanna 

mellan oss! Svär på det! Jag står inte ut med … i synnerhet Potters son … jag vill ha ert ord på det!” 
”Mitt ord, Severus, på att jag inte ska avslöja det bästa hos dig?” suckade Dumbledore och såg ner i 

Snapes upprörda och plågade ansikte. ”Men om du insisterar …” (Dr, s. 702) 
 

Lika mycket som Snape älskade Lilly avskydde han Harrys pappa, James, som var hans 

största rival när de gick på Hogwarts tillsammans. Harry påminner mycket om James, både 

till sätt och till utseende, vilket gör att Snapes känslor inför att skydda Harry är ambivalenta.  

Allt detta får Harry veta efter Snapes död och det agg han tidigare känt mot Snape 

försvinner. I slutet av sista romanen, i det kapitel som spolar fram tiden nitton år efter 

striden på Hogwarts, får vi veta att Harry och Ginny har döpt en av sina söner efter både 

Snape och Dumbledore: ”’Albus Severus’ sa Harry lågt […] ’du har fått namn efter två 
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rektorer på Hogwarts. En av dem tillhörde Slytherin och han var nog den modigaste man jag 

någonsin känt’” (Dr, s. 782). 

Dudley Dursley, Draco Malfoy och Severus Snape genomgår samma förändring från den 

första boken till den sista. De börjar som platta karaktärer där de karaktäriseras som onda, 

men blir i sista boken mer mångdimensionella, runda karaktärer.  
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Didaktiska perspektiv 
Denna del av uppsatsen utgår från gymnasieskolans läroplan i relation till det språkliga och 

det litterära perspektivet av Harry Potter-romanerna för att undersöka om hur det går att 

använda dem i undervisningen. 

Den aktuella läroplanen för gymnasieskolan ger lärare stora möjligheter att själva 

utforma undervisningen och det finns egentligen inget som hindrar dem från att använda sig 

av Harry Potter-böckerna. Det finns centrala innehåll i både Svenska 1, 2 och 3 där 

böckerna kan passa in. Alla tre kurserna har ett centralt innehåll som säger att det ska finnas 

en variation av vilka författare som används i undervisningen: I Svenska 1 ska 

”[s]könlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer” 

förekomma, i Svenska 2 ska ”[s]venska och internationella författarskap, såväl kvinnliga 

som manliga, och skönlitterära verk, vilket även inkluderar teater samt film och andra 

medier, från olika tider och epoker” vara en del av undervisningen och i Svenska 3 ska 

”[s]könlitterära texter, författade av såväl kvinnor som män, inom genrerna prosa, lyrik och 

dramatik […]” läsas.63 Rowling är en kvinna, verksam i England från mitten av 1990-talet 

till idag och eftersom det inte står något mer specifikt om genrer mer än prosa, lyrik och 

dramatik eller till vem författaren ska rikta sig till kan Rowlings böcker användas, så länge 

de övriga författarna som används i undervisningen skiljer sig från henne. 

Det finns däremot andra aspekter av läroplanen som visserligen inte stoppar användandet 

av Harry Potter-romanerna, men som kräver ett reflekterat användande. I beskrivningen av 

skolans värdegrund och syfte står det att ”[v]arje elev ska få stimulans att växa med 

uppgifterna och möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar”.64 Dessutom står det i 

avsnittet om skolans övergripande mål och riktlinjer att alla som arbetar i skolan ska ”ge 

stöd och stimulans till alla elever så att de utvecklas så långt som möjligt” samt att alla 

lärare ska ”utgå från den enskilda elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och 

tänkande”.65 Detta kräver bland annat en individanpassad undervisning.  

 Skolinspektionen, den statliga myndighet som granskar skolor, har bland annat som 

uppdrag är att ge råd och vägledning i hur skolor ska lyckas med undervisningen, där de 

bland annat skriver om vikten av individanpassad undervisning, men att det är ett område 

som brister i den svenska skolan. Oavsett om en elev har lätt eller svårt att lära sig saker ska 

                                                
63 LGY11, s. 162, 169, 176. 
64 LGY11, s. 8. 
65 LGY11, s. 10. 
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eleven utifrån hens individuella förutsättningar, intressen, erfarenheter och behov få stöd 

och stimulans för att fortsätta utvecklas.66  

 Skolinspektionen menar även att: ”[f]ör att eleverna ska kunna ta till sig undervisningen 

och känna ett engagemang behöver de kunna känna igen sig och identifiera sig med de 

exempel och läromedel som läraren använder”.67 Detta ställer krav på läraren som dels 

måste vara medveten om vilken nivå eleverna ligger på samt vad för typ av material som 

kan användas för den enskilda eleven. Trots att det inte är något i läroplanen som säger att 

Harry Potter och övrig barnlitteratur inte kan användas i undervisningen, bör de inte väljas 

utan reflektion. För en ovan läsare skulle Harry Potter och De vises sten kunna vara en 

lämplig utmaning som individuell läsning om läraren tror att romanen intresserar eleven, 

men för en van läsare som dessutom har läst mycket fantasy kanske inte ens Harry Potter 

och Dödsrelikerna är en utmaning som får eleven att utvecklas. Trots att intresset för genren 

finns för denna lässtarka elev måste hen ändå få tillräckligt med stimulans för att kunna 

utvecklas, och då är frågan om läsningen kan bidra till att de lärandeobjekt som finns för 

uppgiften kan uppfyllas. Genom att undersöka en texts läsbarhet och även undersöka dess 

litterära aspekter går det att få en indikation på om en viss roman kan ge möjlighet att 

uppfylla lärandeobjektet.  

 Böckerna har även potential att vara material för att uppnå flera av de centrala innehållen 

i de olika svenskkurserna på gymnasiet. I Svenska 1 ska bland annat ”[c]entrala motiv, 

berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande, till exempel i skönlitteratur och teater 

samt i film och andra medier” behandlas.68 I avsnittet ”Harrys motiv” i denna uppsats ges 

exempel på centrala motiv i första och sista boken och visar att det finns tydliga och 

genrepassande motiv, vilket kan vara en fördel om eleverna är ovana att arbeta med motiv. I 

Svenska 2 ska eleverna arbeta med ”[s]könlitterära verkningsmedel. Centrala 

litteraturvetenskapliga begrepp och deras användning.” 69  Att undersöka en texts 

uppbyggnad genom att till exempel räkna substantiv och verb kan ge eleverna kunskaper i 

vad det kan få för betydelse för textens stil. I Svenska 3 är ett centralt innehåll: ”[…] 

[l]itteraturvetenskapligt inriktad analys av stilmedel och berättartekniska grepp. 

Litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg”.70 Skolinspektionen menar att skolan ska ge 

                                                
66 Skolinspektionen: ”Anpassning av undervisningen”, https://www.skolinspektionen.se/sv/Rad-och-
vagledning/-Fran-brist-till-mojlighet/Anpassning-av-undervisningen/ (2015–06–10). 
67 Skolinspektionen, (2015–06–10). 
68 LGY11, s. 162. 
69 LGY11, s. 169. 
70 LGY11, s. 176. 
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”[…] stöd till de elever som behöver det och stimulans att utvecklas längre till de elever som 

har lättare för att lära. Det ska ske utifrån varje elevs individuella förutsättningar, intressen, 

erfarenheter och behov […].71 Om ett intresse för fantasy samtidigt som Harry Potter-

romanerna passar en individuell elevs läsförmåga borde det finnas möjlighet att använda 

dem för att uppfylla det centrala innehållet på denna kurs också.  

                                                
71 Skolinspektionen, (2015–06–10). 
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Sammanfattande diskussion och slutsats 
I denna uppsats har Harry Potter och De vises sten jämförts med Harry Potter och 

Dödsrelikerna för att undersöka om det utifrån ett språkligt perspektiv och ett litterärt 

perspektiv går att finna någon progression i och med att Harry blir äldre. Dessutom 

undersöks romanernas didaktiska möjligheter utifrån gymnasieskolans läroplan. 

I avsnittet om de språkliga perspektiven undersöktes respektive romans läsbarhetsindex, 

andel substantiv och verb samt Harrys förmåga att använda ett nyanserat språk. I samtliga 

avseenden tenderar den sista romanen att använda ett mer avancerat språk jämfört med den 

första boken. LIX-värdet i De vises sten ligger på 31 och Dödsrelikerna ligger på 38, vilket 

innebär att de båda kan tolkas som lättlästa böcker, men att den första nästan hamnar på 

samma nivå som mycket lättlästa böcker och barnlitteratur, medan den andra nästan ligger 

på samma nivå som medelsvåra texter. De vises sten består av 18,7 procent substantiv 

medan Dödsrelikerna består av 21,9 procent substantiv. Även här indikerar den andra 

romanen att vara något svårare än den första då många substantiv ger en mer informationstät 

text. Andelen verb ligger på 17,9 procent i De vises sten och på 17,4 procent i 

Dödsrelikerna, vilket också antyder på att det sker en språklig progression då en högre andel 

verb tyder på en mer talspråklig stil. Det finns även sådant som tyder på att Harrys förmåga 

att nyansera sitt språk ökar, i alla fall när det handlar om att se olika nyanser av samma färg. 

I den första boken förekommer det två nyanser av färgen lila, medan det förekommer fem 

nyanser av samma färg i den sista boken. Dessutom ställer nyanserna i den sista boken 

högre krav på läsaren då heliotropfärgad och ametistfärgad inte ger någon ledtråd om 

vilken färg det rör sig om och du måste därför veta vad en heliotrop och en ametist är för 

något för att det ska bli förståeligt.  

Trots att det finns mycket att ifrågasätta i frågan om det går att räkna ut läsbarheten i en 

text genom att använda formler och uträkningar går det ändå att se vissa tendenser som 

heller inte helt kan förbises. I såväl uträkningen av läsbarhetsindex som beräkningen av 

andelen substantiv och andelen verb, tolkas De vises sten som mer lättläst än Dödsrelikerna, 

vilket tyder på att det har skett en språklig progression som stämmer överens med hypotesen 

att språket i romanerna utvecklas i och med att Harry blir äldre. Att språket dessutom blir 

mer nyanserat samt ställer högre krav på läsaren stärker denna hypotes ytterligare, trots att 

det är problematiskt att enbart en färg undersöks, då det kan finnas många andra aspekter av 

språket som också har förändras, eller inte ändrats alls.  
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Genom att enbart studera ett begränsat antal sidor finns det en risk att resultatet skulle 

kunna förändras om det var böckerna i sin helhet som i stället analyserades. Framför allt är 

det den lilla skillnaden i beräkningen av substantiv och verb som är mest osäker där det är få 

ord som räknas i förhållande till hur många ord böckerna totalt innehåller.  

De litterära perspektiven undersöktes genom en narratologisk undersökning utifrån tre 

undersökningsobjekt: ”handling”, ”motiv” och ”personer”. Den första boken följer väl 

barnbokens konventionella struktur ”hem – uppbrott hemifrån – äventyr – hemkomst”.72 En 

sådan struktur är typisk för karnevalteorin där Harry efter sitt äventyr återgår att leva ett liv 

helt anpassat efter vuxenvärldens normer. Under ett år har han fått leva ett liv utan någon 

egentlig vuxen närvaro, men när han återvänder försvinner all den frihet han haft på 

Hogwarts till ett liv i förtryck där han inte tillåts att utöva magi. Strukturen i den sista boken 

är därmed inte lika självklar då Harry inte längre har något hem att återvända till, men då 

denna undersökning visar att det finns tecken på att Harry blir äldre är det också möjligt att 

den konventionella barnboksstrukturen faktiskt bryts i och med att han blir vuxen. 

 I de båda böckerna förekommer liknande motiv, som ”kärlek”, ”sökandet” och ”döden”, 

vilka är motiv som nämns i denna uppsats, men de får olika innebörder i romanerna. Att 

samma motiv förekommer i både barnlitteratur och övrig litteratur, men hanteras på olika 

sätt är enligt Nikolajeva vanligt. Motivet ”sökandet” ter sig däremot på liknande sätt i de 

båda romanerna, men då en spegelhandling inte är vanligt förekommande i övrig 

barnlitteratur är det ändå en intressant aspekt av serien att ta med. 

Det finns många bevis i den sista boken som visar att Harry och hans vänner blir äldre 

och får intressen som är mer naturliga för deras ålder, som inte fanns i den första boken. 

Däremot är beskrivningarna ”barnanpassade” och det är inte omöjligt att tänka sig hur 

boken skulle varit utformad om den hade varit skriven för exempelvis unga vuxna. Vi ser 

alltså att Harry har blivit äldre, men att boken ändå ska vara lämplig för en nioåring.  

Det är inte bara språket som blir mer nyanserat i den sista boken. Även Harrys förmåga 

att inte enbart se det onda i sina rivaler utvecklas då Harry inser att likväl Dudley Dursley, 

Draco Malfoy och Severus Snape har egenskaper som gör dem till mer mångfacetterade 

karaktärer. 

Enligt Nikolajeva finns det inga bevis på att Harry blir äldre från den första boken till den 

femte, mer än att författaren säger att han har blivit det.73 Denna undersökning visar dock att 

                                                
72 Nikolajeva, 2017, s. 72. 
73 Nikolajeva, 2003, s. 13. 
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det faktiskt har hänt något i den sjunde och sista boken både med språket, med Harrys sätt 

att handla och tänka och även i struktur och upplägg, vilket stämmer mer överens med 

Alkestrands påstående om att det sker en progression.74 I trollkarlsvärlden är myndighets-

åldern sjutton år, vilket är så mycket Harry fyller i den sista boken, och frågan är om det kan 

ha betydelse för bokens utformning att han blir vuxen. Att den sista boken dessutom inte till 

största del utspelar sig i en skolmiljö, som annars är en domän som är starkt kopplad till 

barn, ger även det en indikation på att barndomens tid är förbi i den sista boken. 

I avsnittet om didaktiska perspektiv undersöktes möjligheten att använda Harry Potter-

böckerna i undervisningen utifrån vad som står i läroplanen för gymnasieskolan. Resultatet 

visar att det inte finns något som hindrar lärare från att använda böckerna som material, men 

att det ändå finns delar som hindrar lärare från att använda dem oreflekterat. Att använda 

fantasy i undervisningen är en intressant metod att närma sig elevernas egna intressen. 

Möjligheterna till att använda Harry Potter i undervisningen är inget nytt forskningsområde, 

vilket avsnittet om tidigare forskning visar, men ett viktigt sådant. Forskning om hur lärare 

bör förhålla sig till det som intresserar barn ger läraren möjlighet att gå in med ett kritiskt 

tankesätt för att kunna erbjuda en bra och genomtänkt undervisning. Att dessutom analysera 

texters läsbarhet underlättar lärarens uppdrag att individanpassa undervisningen.  

Att både Harry och hans läsare blev äldre från den sista boken till den sista har ställt höga 

krav på Rowlings författarskap. Hur ska böckerna locka en äldre läsarkrets, trots att 

böckerna riktar sig till barn? Genom att utveckla nivån på språket, berättelsens struktur och 

de motiv som finns har den sista boken anpassats till äldre läsare, samtidigt som hon har 

lyckats behålla de unga läsarna. Om det är denna progression som har varit en av 

anledningarna till att böckerna har sålt så bra kommer här dock att vara osagt, men oavsett 

om det handlar om det eller om det är på grund av att läsaren har blivit känslomässigt fast i 

böckerna redan som barn och därmed inte kan släppa dem, har Rowling lyckas trollbinda en 

hel värld med sin magiska historia om pojken som till sist växte upp. 

Avslutningsvis är det nu dags för lite kuriosa: LIX-värdet för denna uppsats ligger på 44, 

vilket klassas som en medelsvår text som är vanlig i tidningstexter. Allt är väl. 

 

                                                
74 Alkestrand, 2016, s. 27. 
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