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Detta arbete består av en tvådelad studie. Vi har dels tagit reda på huruvida lärare använder 

sig av Harry Potter-böckerna i engelskundervisningen på gymnasiet, dels gestaltat 

lärarinformanternas uppfattningar angående användandet av Harry Potter-böckerna i 

undervisningen. Vi har också undersökt om det är möjligt att använda sig av Harry Potter-

böcker i engelskundervisningen och om det är möjligt att koppla dem till Lpf 94 (2008) och 

kursplaner för Engelska A, B och C (2000) på gymnasiet.  

 Undersökningens intervjuer genomfördes på två gymnasieskolor i mellersta Sverige och 

inkluderade tio informanter. I syfte att svara på undersökningens forskningsfrågor 

genomfördes dessutom en didaktisk läsning av tre Harry Potter-böcker. 

 Den didaktiska läsningen visade att de tre Harry Potter-böckerna kan kopplas till både Lpf 

94 (2008:59–76) och kursplanerna för kurserna Engelska A, B och C på gymnasiet. Det 

visade sig dessutom att det är möjligt att konstruera konkreta undervisningsmoment/uppgifter 

med utgångspunkt i Harry Potter-böckerna och styrdokumenten. Undersökningens intervjuer 

visade dock att åtta av tio informanter inte använder sig av Harry Potter-böcker i sin 

engelskundervisning på gymnasiet av olika anledningar men sex av tio informanter nämnde 

att de kan tänkas använda sig av Harry Potter-böcker i sin framtida engelskundervisning. 

Undersökningens intervjuer visade dessutom att informanterna hade olika förutsättningar för 

att använda sig av Harry Potter-böckerna och nämnde i detta sammanhang bland annat 

skolans budget för inköp av böcker. Dock kan slutsatsen dras att det är möjligt att konstruera 

undervisningsmoment som inte kräver klassuppsättningar av Harry Potter-böckerna.  

  

Nyckelord: Harry Potter, engelskämnet, gymnasiet, intervjustudie, didaktisk läsning,           

                   skönlitteratur  
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1 Inledning 

Fenomenet Harry Potter har inte bara trollbundit en hel värld, utan även oss två. Böckerna och 

filmernas popularitet har kommit att bli ett världsfenomen och förmodligen varenda skolelev 

vet vem Harry Potter är. Vi, som blivande gymnasielärare, anser därför att detta är ett 

ypperligt tillfälle att dyka djupare ner i den förtrollade världen om Harry Potter. Böckerna är 

inte bara en verklighetsflykt och det bästa av två världar, utan även full av skolsituationer. Så 

vad passar inte bättre än att få njuta av fantastisk litteratur samtidigt som vi kopplar den till 

vår framtida yrkesroll?  

 I vår lärarutbildning ingår det VFU (verksamhetsförlagd utbildning) och denna VFU har 

grundlagt vårt intresse för att göra denna undersökning. Det har nämligen varit under våra 

VFU-veckor som vi har kommit i kontakt med olika sätt för lärare att använda sig av 

populärkultur i form av skönlitteratur och film som en del av undervisningen.   

 Vi har kommit till insikt med det faktum att för att ny kunskap ska vara bestående bör den 

rota sig i elevers intressen och förkunskaper, det vill säga det eleverna redan känner till. Att 

koppla undervisningen till något som intresserar eleverna och som de är bekanta med kan 

resultera i att elevernas motivationsnivå höjs och att de anstränger sig ytterligare för att delta i 

verksamheten. En sådan undervisning kan även skapa positiva associationer till undervisning 

och i sin tur skapa en positiv inställning till lärande hos eleverna. Av den anledningen kan det 

vara relevant för lärare att använda sig av en sådan populär skönlitterär serie som Harry Potter 

av J.K Rowling. Denna undersökning är också relevant då den tar reda på huruvida lärare tar 

tillfället i akt och använder Harry Potter-böckerna i engelskundervisningen på gymnasiet samt 

huruvida Harry Potter-böckerna har en didaktisk potential. Denna uppsats bidrar till 

utvecklingen av det pedagogiska arbetet då den bland annat presenterar konkreta 

undervisningsmoment med utgångspunkt i Harry Potter-böckerna och kursplanerna för 

Engelska A, B och C på gymnasiet samt Lpf 94 (2008).  

 Styrdokumenten anger mål för undervisningen men de anger inte konkret hur 

undervisningen ska se ut och hur läraren ska arbeta för att nå dessa mål. Det finns olika sätt 

för lärare att arbeta mot att nå målen och ett sätt är att använda sig av skönlitteratur eller 

tematisk undervisning. Den här undersökningen undersöker bland annat huruvida Harry 

Potter-böckerna kan användas för att arbeta mot de mål styrdokumenten uttrycker. Med vår 

utgångspunkt i Harry Potter-böckerna utesluter vi dock inte användandet av annan 

skönlitteratur när det kommer till en didaktisk läsning.  
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1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna undersökning är att dels undersöka huruvida lärare använder sig av Harry 

Potter-böckerna i engelskundervisningen på gymnasiet, dels redogöra för lärarinformanternas 

uppfattningar angående användandet av Harry Potter-böckerna i undervisningen. Syftet med 

den här undersökningen är även att visa hur man kan didaktisera skönlitteratur med 

utgångspunkt i Harry Potter-böckerna. Vi tar också reda på om/hur det är möjligt att använda 

sig av Harry Potter-böcker i engelskundervisningen och om/hur det är möjligt att koppla dem 

till Lpf 94 (2008) och kursplanerna för Engelska A, B och C på gymnasiet. I undersökningen 

kommer vi att svara på följande forskningsfrågor: 

 

 Arbetar lärarinformanterna med Harry Potter-böckerna i engelskundervisningen på 

gymnasiet? 

o Om de gör det, i så fall hur? 

o Om de inte gör det, varför inte? 

 Vad har lärarinformanterna för uppfattningar angående användandet av Harry Potter-

böckerna i engelskundervisningen?  

 Kan man använda sig av Harry Potter-böcker i engelskundervisningen och i så fall 

hur?  

 Hur det är möjligt att koppla Harry Potter-böckerna till Lpf 94 (2008) och 

kursplanerna för Engelska A, B och C på gymnasiet (2000)? 

 

1.2 Uppsatsens disposition 

Uppsatsens disposition ser ut på så sätt att vi i kapitel 2 presenterar den teoretiska bakgrund 

som ligger till grund för denna undersökning. I kapitel 3 redogör vi för undersökningens 

metod och material samt reliabilitet, validitet och forskningsetiska principer. I kapitel 4 

redovisas resultatet av vår didaktiska läsning samt resultatet av undersökningens 

lärarintervjuer. I kapitel 5 diskuteras undersökningens resultat samt metod. Slutligen, i kapitel 

6, ges en sammanfattning, slutsatser och eventuella framåtblickar. 
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2 Bakgrund 

2.1 Sammanfattning av Harry Potter-serien 

Den första Harry Potter-boken, Harry Potter and the Philosopher’s stone, utgavs år 1997 av 

J.K Rowling. Under de följande tio åren gav hon ut ytterligare sex böcker i samma bokserie, 

Harry Potter and Chamber of Secrets (1998), Harry Potter and the Prisoner of Azkaban 

(1999), Harry Potter and the Goblet of Fire (2000), Harry Potter and the Order of the 

Phoenix (2003), Harry Potter and the Half-blood Prince (2005) och slutligen Harry Potter 

and the Deathly Hallows (2007). Filmrättigheterna till böckerna köptes av Warner Brothers 

1999 och idag har alla böcker filmatiserats. Den sista boken är uppdelad i två filmer varav den 

sista delen har premiär i juli, 2011.  

 Böckerna berättar historien om huvudrollsinnehavaren Harry Potters liv och äventyr från 

det att han fyller 11 år till och med hans 17-årsdag. Sista boken avslutas med en epilog som 

beskriver livet efter 19 år. Böckerna genomsyras av Harrys kamp mot Voldemort, en ond 

trollkarl som dödade hans föräldrar när Harry var ett spädbarn. Voldemort försökte i attentatet 

även att döda Harry men misslyckades då Harrys mor skyddade honom med sitt liv. Harry 

blev från den dagen den enda trollkarl i historien som har överlevt ”Avada Kadavra-

trollformeln”, dvs. dödstrollformeln.  

 Voldemort försöker under bokseriens gång att döda Harry Potter och Harry försöker att 

förinta Voldemort, något som inte ter sig som en lätt uppgift. Böckernas titlar speglar 

innehållet i böckerna och även de äventyr som Harry är med om under de sex åren han 

tillbringar på Hogwarts, en skola för trollkarlar. Till sin hjälp har han sina två bästa vänner 

med sig på sina äventyr, Ron Weasley och Hermione Granger. 

 

2.2 Elevers intressen och förkunskaper är viktiga 

Gunnar Sundgren (2005:90) skriver att:  

 

 [m]ålinriktad aktivitet och meningsfull verksamhet skapar [..] inre disciplin. Samma tanke återfinner vi i 

 Montessoris pedagogiska filosofi. En rätt vald arbetsuppgift skapar ett intresse och ett fokus för barnets 

 verksamhet som är självdisciplinerande.  

 

Med andra ord stimuleras elevernas lärande av undervisningsmoment som de upplever som 

intressanta och meningsfulla. Sundgren (2005:93) framhäver också vikten av att ta hänsyn till 
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elevernas egna intressen. Författaren refererar Dewey och skriver att ”studier med fördel kan 

ta sin utgångspunkt i något tema som ligger nära den egna erfarenheten och det egna 

intresset” (Sundgren 2005:93). Christer Stensmo (2009:207) skriver att ”begreppet intresse 

har ett nära samband med begreppet motivation och attityd.” Eleverna har en positiv attityd 

till sina egna intressen och är motiverade att fördjupa sig i dem Med andra ord är det 

väsentligt att undervisningen tar hänsyn till elevernas intressen då en sådan undervisning har 

en positiv verkan på elevernas känslomässiga tillstånd vid lärandet, dvs. att deras 

motivationsnivå höjs. Alleen Pace Nilsen och Don L.F Nilsen (2002) hävdar att elevernas 

känslomässiga tillstånd vid lärandet spelar en nyckelroll för kunskapsutvecklingen. Om 

eleven inte känner sig bekväm, är orolig eller nervös försvåras elevens lärande. Detta kan 

kopplas till Sundgren (2005:90) som refererar Dewey och skriver att ”[e]levens erfarenheter 

och känslor skall [...] vara utgångspunkt men styras och ledas både för att åstadkomma en god 

socialisering och för att möjliggöra en symbolisk representation av omvärlden.”  

 Det är också fundamentalt att den nya kunskapen rotar sig i elevens förkunskaper då det 

skapar goda förutsättningar för att utveckla en kunskap som är bestående. Enligt Sundgren 

(2005:98) finns det en pågående debatt om begreppet kunskap och lärande och vad det 

innebär. Författaren skriver att en individs erfarenheter, reflektion, känsla och handling har 

större betydelse idag än vad den haft tidigare och ”[s]tarkare än tidigare betonas att kunskap 

är något som formas i vårt medvetande” (Sundgren 2005:98). För att ny kunskap ska bestå är 

det väsentligt att den rotar sig i individens förkunskaper och att individen ser samband och 

hur olika saker relaterar till varandra. Nilsen och Nilsen (2002) skriver att det är väsenligt för 

elevers lärande att de stimuleras till att dra paralleller och se samband och förbindelser. Detta 

kan kopplas till Lpf 94 (2008:63) som uttrycker att: 

  

 Elevernas kunskapsutveckling är beroende av om de får möjlighet att se samband. Skolan ska ge eleverna  

            möjligheter att få överblick och sammanhang, vilket fordrar särskild uppmärksamhet i en kursutformad  

            skola. Eleverna ska få möjlighet att reflektera över sina erfarenheter och tillämpa sina kunskaper. 

 

Sundgren (2005:98) hävdar att ”merparten av undervisningen [vilar] på föreställningen att ett 

bestämt kunskapsstoff skall förmedlas till eleverna via frontalundervisning, läxläsning och 

prov.” Detta kan kopplas till Nilsen och Nilsen (2002) som menar att elever inte ska lära sig 

för enstaka prov utan att de ska utveckla en sådan kunskap som består dvs. lära för livet.  

Nilsen och Nilsen (2002) skriver dessutom att det är väsentligt med undervisning och aktiva 

konkreta övningar som stimulerar eleverna att söka information på egen hand och dra 
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slutsatser och paralleller. Vikten av konkreta handlingar för att stimulera lärandet behandlas 

även av Sundgren (2005:90) som refererar Dewey och skriver att den kunskapsutvecklande 

handlingen är ”som ett led i en oändlig kedja av avsikt – planering – handling – reflektion – 

bedömning av resultat – ny avsikt osv.” Den typen av kunskap som rotar sig i elevernas 

intressen och konkreta handlande är med andra ord en kunskap som varar. 

 

2.3 Harry Potter-böckerna är för både barn och vuxna 

Som tidigare nämnts är Harry Potter-böckerna ett bra verktyg att utgå ifrån i 

engelskundervisningen på gymnasiet. Författaren J.K Rowling har själv sagt att den bästa 

utbildningsmetoden är när eleverna får sätta teorin i praktiken och samtidigt ha kul när de lär 

sig (Nel 2001:30). Ett exempel på en mindre bra undervisningsmetod personifierar hon 

genom professor Binns som förekommer i den första Harry Potter-boken. Han är ett 

lärarspöke som sägs ha somnat i en städskrubb, dött och återvänt som spöke för att fortsätta 

att undervisa. Hans undervisningsmetod går ut på utantillärande där eleverna inte får ställa 

några frågor. Hans efternamn, Binns, sägs ha likheter med ‟dustbinns‟, på svenska sopkorg, 

då hans lektioner var skräp (Nel 2001:50).  

 J.K Rowling fick frågan om hon riktade Harry Potter-böckerna till barn eller vuxna varpå 

hon svarade att hon riktade dem till båda. Hon säger att serien har uppenbara skämt riktade till 

barn, så som trollsnor, men även en djupare mening finns i böckerna så som namnreferenser 

vilket underhåller även vuxna läsare. Hon säger även att: ”I wrote something that I knew I 

would like to read now, but I also wrote something that I knew I would like to have read at 

age 10” (Nel 2001:51). Hon beskriver även att hon inte är oroad över att barn kanske inte 

förstår den djupare mening som finns i böckerna. ”If they love them [the books] enough [...] 

they‟ll reread them, and then it would be like finding another sweet in the bag” (Nel 2001:51).  

I Elizabeth Schafers bok, Exploring Harry Potter (2000) finner vi ett citat av J.K Rowling där 

hon sager att: ”I think it‟s wrong to think of adult books as ‟real literature.‟ Real literature can 

be for people of nine and that‟s what I‟m trying to write” […] [p]eople have said the humor is 

very adult, but I do think they underestimate children. Certainly, some of the kids I‟ve met 

have got every joke and even if they haven‟t, it doesn‟t actually matter. It annoys me that 

people think you have to dumb down for children” (Schafer 2000:210).  

 Samtidigt som J.K Rowlings utbildningsmetod går ut på att sätta teorin i praktiken och ha 

kul när man lär sig menar hon även att: “[j]oy in learning finds expression through games 

with words, numbers and ideas” (Nel 2001:31). Harrys lärare har ofta anagramnamn eller ord 
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baserade på deras akademiska specialitéer, personliga brister eller något annat som beskriver 

deras karaktär (2000:56.) Dessa namn går ofta att spåra till grekisk mytologi och 

trollformlerna som förekommer går ofta att lista ut vad de betyder med hjälp av latin. Nel 

(2001:33) skriver att: 

 

The Harry Potter novels [...] bubble with […] intensely imaginative ideas .. Rowling‟s word-play seems 

almost incidental – delightful touches, left in the background, perhaps to remind us of the extent to which 

she has imagined the world of her characters. […]Rowling offers a matter-of-fact fantasy, in which magic 

is so thoroughly part of the landscape that it‟s taken for granted. 

 

Inte bara lärarna har anagramnamn utan även de fyra elevhemmen som Hogwarts är indelade i 

har namn som är konstruerade på ett intressant sätt. De fyra elevhemmen är Gryffindor vars 

grundare hette Godric Gryffindor, Hufflepuff vars grundare hette Helga Hufflepuff, 

Ravenclaw, vars grundare hette Rowena Ravenclaw och sist Slytherin vars grundare hette 

Salazar Slytherin. Godric Gryffindors förnamn betyder ‟god-like‟, alltså gudalik. Helga 

Hufflepuffs efternamn ska härstamma från ‟huff and puff‟ där puff är en gammal term för 

bakelse inom det engelska språket. Helga Hufflepuff var bland annat känd för sina 

matrelaterade formler (http://harrypotter.wikia.com/wiki/Helga_Hufflepuff). Namnet Rowena 

Ravenclaw kan tolkas som ‟ravenous‟ vilket betyder rovlysten. Den sista grundaren är Salazar 

Slytherin vars efternamn kan tolkas som ‟sly‟ eller ‟slither‟ vilket betyder listig eller smidig 

(2000:57). Skolan Hogwarts grundades för ett millennium sedan och grundarna byggde 

skolan långt borta från Muggelsamhället då samhället på den tiden avrättade trollkarlar och 

häxor. Slytherin var rädd för Mugglare och ville att Hogwarts bara skulle utbilda renblodiga 

trollkarlar. Detta var något som Slytherin var oense om med de tre andra grundarna.  

 Exempel på hur J.K Rowlings Harry Potter-värld är så mycket mer än vad det till ytan ser 

ut, finner vi exempelvis i The mirror of erised, spegeln som förekommer i den första Harry 

Potter-boken. En spegel vars inskrift är Erised stra ehru oyt ube cafru oyt on wohsi, som 

spegelvänt blir I show not your face but your heart’s desire. (Nel 2001:31). Erised blir alltså 

spegelvänt ‟desire‟, som på svenska betyder längtan (Nel 2001:31). Lärarnamnen i Harry 

Potter har även de en djupare mening. Rektor Albus Dumbledore har ett förnamn som betyder 

visdom eller vit, och efternamnet är ett gammelengelskt ord för humla (2000:57). Sjuksyster 

Madam (Poppy) Pomfrey har ett förnamn som är förknippat med den blomma som förr om 

åren i torkat tillstånd blev opium, ett preparat som man använde för att lindra smärta och 

lugna de sjuka (Nel 2001:32). Minerva McGonagall har samma förnamn som den romerska 

gudinnan för visdom och Voldemort, vars enda rädsla är döden, har ett namn som på franska 
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betyder att fly från döden (Nel 2001:50). Hans ursprungliga namn Tom Marvolo Riddle, där 

riddle är gåta på engelska, och det är just det hans namn indikerar, att det är en gåta, för om 

man kastar om bokstäverna i hans namn så blir det I am Voldemort. 

 

2.4 Är Harry Potter-böckerna skadliga för   

      barn/ungdomar? 

Boken Critical Perspectives on Harry Potter (2009) är indelad i 18 kapitel varav ett kapitel 

kallas: ”Is Harry Potter Harmful to Children” (2009:13). Författarna till kapitlet, Taub och 

Servaty-Seib, tar upp möjliga teman som kan vara skadliga för barn. Dessa teman är: magi, 

religion, våld och död samt annat otäckt. Författarna menar att den oro föräldrar hyser 

gentemot magi är oron över att barn inte ska kunna skilja på fantasi och verklighet. Det skrivs 

dock vidare att det finns bevisad forskning på att så små barn som femåringar kan skilja på 

fantasi och verklighet (2009:18). Enligt forskningen så finns det heller inga bevis på att det 

finns en koppling mellan läsandet av Harry Potter och barns oförmåga att skilja på fantasi och 

verklighet.  

 Det beskrivs också hur föräldrar spelar en stor roll i hur barn uppfattar fantasiföremål och 

som exempel tas Jultomten och Påskharen upp. Skulle det inte finnas påtryckningar från 

föräldrar och samhället i stort om att dessa två fantasifigurer fanns, så skulle det inte vara 

troligt att barn överhuvudtaget trodde på dessa. Barn har alltså svårare att skilja på fantasi och 

verklighet när föräldrar och samhälle inte gör något för att bevisa motsatsen. I frågan om 

Harry Potter är skadlig för barn så är det mycket upp till föräldrarna att berätta vad som är 

fantasi och vad som är verklighet.  

 Ju äldre barn blir och ju större kunskap de har om omvärlden i stort desto mer medvetna 

blir de om vad som är fantasi och vad som är verklighet. Kapitlet beskriver hur ett barn som 

kan förstå sig på gravitationskraft troligtvis också förstår att de flygande kvastarna i Harry 

Potter och spelet Quidditch enbart är fantasi (2009:20). Författarna skriver vidare att “it‟s a 

mistake to think that this genre is an escape from reality. Fiction/fantasy can vividly portray 

very real issues. In fact, it may amplify these issues, making them more vividly real” 

(2009:20).  Vad författaren menar är att en bok som tillhör den här genren, en bok som Harry 

Potter, mycket väl kan innehålla andra teman värda att ta upp som inte tillhör fantasin. De 

teman menar författarna är ”isolation, grief, conflicts with friends, difficulty with authority” 

(2009:29). Dessa teman kan vara svåra för barn att prata om, men i och med att de tas upp i 
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Harry Potter kan dessa bli lättare att prata om. Enligt författarna så har böckerna använts för 

att ”explore grief issues with bereaved children and teens.” (2009:20). 

 Vissa hävdar att Harry Potter-böckerna är för otäcka för barn. Att hävda att böcker, filmer 

och tv-program bara är lämpliga för barn över en viss åldersgräns är mycket vanligt. Vad som 

är viktigt att poängtera då är att böcker faktiskt är annorlunda än vad film och tv kan vara. Det 

visuella har ”större” inverkan på barn än det skrivna ordet. Det är även skillnad om en vuxen 

läser för ett barn än om ett barn läser själv. En vuxen kan nämligen lägga till effekter vid 

högläsning medan ett barn som läser självständigt kan kontrollera läshastighet, lägga ner 

boken, hoppa över läskiga stycken och även läsa slutet för att försäkra sig om att allt kommer 

att bli bra. Vad som är läskigt för barn är mycket beroende på deras mognadsnivå (Taub, 

Servaty-Seib 2009:21). 

 Död är något som författaren av Harry Potter-böckerna själv har sagt är ett genomgående 

centralt tema i bokserien. Död är ett tema som inte ligger inom fantasigenren utan är väldigt 

verkligt. J.K Rowlings uttalande om att död är ett centralt tema ligger troligtvis till grund för 

att många föräldrar, men även lärare, anser att Harry Potter-böckerna kan vara skadliga för 

barn (2009:22). J.K Rowling har i ett uttalande i en intervju sagt att bokserien blir mörkare 

och mörkare och att det framförallt kommer att förekomma död. Så här sade hon i ett 

uttalande i den amerikanska tv-kanalen BBC 2001: “if you are writing about evil, which I am, 

and if you are writing about someone who‟s essentially a psychopath – you have a duty to 

show the real evil of taking human life”. (Taub och Servaty-Seib 2009:22).  

 Artikeln tar upp det faktum att det går att separera ämnet död från ondska och våld, vilket 

inte J.K Rowling gör då dödsfallen i Harry Potter är ett resultat av antingen våld eller ondska. 

Författarna till artikeln tar upp att död inte är något ont och mörkt egentligen och att alla förr 

eller senare kommer att utsättas för det. De menar även att det är högst otroligt att Harry 

Potter-böckerna skulle kunna vara ett barns första möte med döden. Livet efter döden är 

däremot något som J.K Rowling enligt författarna skriver om på ett insiktsfullt sätt. Vissa av 

de döda i Harry Potter har valt att bli spöken och talande porträtt, medan andra, de som stod 

Harry väldigt nära, exempelvis Sirius, Dobby och Dumbeldore, inte väljer att leva vidare som 

ett spöke.  

 Kapitlet avslutas med riktlinjer över hur man som förälder/lärare kan förhålla sig till 

böckerna, samt konkreta tips på hur man går tillväga. Författarna menar på att det inte är 

någon idé att förbjuda böckerna då även barn till religiösa föräldrar inte kommer att kunna 

motstå frestelsen av den ”förbjudna frukten”. De menar också på att det är viktigt att känna 

sitt barn utan att förlita sig allt för mycket på vad forskning säger. Står det att ett barn i en viss 
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ålder är mogen att läsa boken behöver det inte betyda att just ditt barn är det. Man bör också 

vara medveten om att böckerna blir mörkare och mörkare ju längre in i serien man kommer. 

Det är också viktigt att ha i åtanke att karaktärerna blir äldre och problemen mer 

åldersrelaterade (2009:27). 

 Vad man också kan göra som förälder är att diskutera ämnena som förekommer i böckerna. 

Som ett konkret exempel ges tips till religiösa föräldrar som bör ta tillfället i akt att diskutera 

exempelvis livet efter döden med sina barn i och med läsning av Harry Potter. Även lärare ska 

ta tillfället i akt att diskutera ämnen i böckerna så som ensamhet, isolering, konflikter med 

vänner och problem som kan uppstå med auktoriteter. Detta är ämnen som kan te sig lättare 

att diskutera om man utgår från situationerna i böckerna och inte det verkliga livet då det kan 

vara ämnen som är känsliga att prata om.  Författarna fortsätter att ge tips till föräldrar och 

lärare och säger att man ska hjälpa barn/elever att skilja på fantasi och verklighet. Diskutera 

vad som är verkligt och vad som är påhittat i böckerna. Det gäller att förse barnen/eleverna 

med den informationen om den verkliga världen genom att exempelvis göra hemexperiment. 

Som förälder och vuxen ska man även alltid se till att finnas till hands vid läsning av 

böckerna. Avslutningsvis tycker författarna att man ska ta tillfället i akt att använda böckernas 

teman till att undervisa om sorg och död då det kan hjälpa eleverna att själva förstå sig på 

deras eventuella egna sorg (Taub och Servaty-Seib 2009:28,29). 

 

2.5 Genus i Harry Potter 

The Harry Potter books, like many popular books for children, mostly reinforce gender stereotypes 

(2009:139). 

 

Så här inleds kapitlet boken Critical Perspectives on Harry Potter (2009:139) redigerad av 

Elizabeth E. Heilman, första kapitlet är skrivet av henne själv, och Trevor Donaldson, och 

behandlar genus i den skönlitterära serien om Harry Potter. Med könsstereotyper menar 

författarna att det är pojken/pojkarna som är hjältar, medan flickorna läser en massa böcker. 

När Heilman (2009:139) läste den första Harry Potter-boken blev hon besviken över att 

pojkarna var tvungna att rädda flickan, som täckte sitt ansikte av rädsla, från trollet. Denna 

scen plus det faktum att inga kvinnor var kraftfulla gjorde Heilman besviken då hon läste 

första boken. Vid vidare läsning av de nästkommande fyra böckerna var Heilmans 

uppfattning klar: Harry Potter-böckerna innehöll enbart kulturellt manliga och kvinnliga 

stereotyper (2009:139). I likhet med Heilman (2009) hävdar Maria Nilson (2010:97) att 
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Hermione är den stereotypiskt duktiga flickan som hamnar i skuggan av Harry och Ron. Dock 

är det ofta hennes kunskap om magi som hjälper pojkarna ur svåra knipor. Nilson (2010:96) 

lyfter fram ett tillfälle där till och med Hermione ser ned på sig själv. När Harry i den första 

boken ger Hermione en komplimang angående hennes kunskaper svarar hon ”‟Me‟, said 

Hermione. ‟Books! And Cleverness! There are more important things – friendship and 

bravery and – oh, Harry – be careful!”‟ (2010:96).  

 När de sju Harry Potter-böckerna var färdigskrivna skrev Heilman vidare att det i 

bokseriens tre sista böcker visserligen förekom starkare kvinnoroller, men kvinnorna i 

böckerna var fortfarande stereotyper (2009:140). I de sju Harry Potter-böckerna har det 

räknats ut att det totalt nämns 115 kvinnor och 201 män vilket gör att män dominerar 

bokserien och även utgör flest huvudkaraktärer. Dock är de elaka, eller misstänkt elaka, 

karaktärerna i böckerna främst män, så som Voldemort, Draco Malfoy, Severus Snape och 

Wormtail (Peter Pettigrew) (2009:141).  

 Dödsätarna, de elaka trollkarlsföljeslagarna till Voldemort, utgör en grupp där i de första 

fyra böckerna endast en kvinna, Mrs. Lestrange, förekommer. De resterande 16 

gruppmedlemmarna är män. Trollkarlsministeriet utgörs, även det, till störst del av män och 

den kvinna som där förekommer är Bertha Jorkins, beskriven som tankspridd och full av 

skvaller (2009:142). Övriga vuxna kvinnor som förekommer i de första fyra böckerna är ofta 

beskrivna som irriterande av något slag. Bland annat karaktärerna Rita Skeeter, Mrs. Figg och 

Aunt Petunia, som är försedd med en extra lång hals som är bra att ha när hon tjuvlyssnar på 

grannarnas skvaller (2009:142). 

 I den femte boken, Harry Potter and the Order of the Phoenix (2003), presenteras många 

nya kvinnliga karaktärer och några av de redan förekommande kvinnliga karaktärerna får nya 

egenskaper. Detta kan, menar Heilman, vara ett försök från J.K Rowlings sida att jämna ut 

könsfördelningen. Den första kvinnliga skurken träder fram, Bellatrix Lestrange, när hon 

rymmer från trollkarlsfängelset Azkaban. Nymphadora Tonks, en Auror (bekämpar onda 

trollkarlar) visar sig vara en viktig medlem i Fenixordern när hon är med och eskorterar Harry 

till säkerhet (2009:142). Mrs. Weasley som till en början framställs som den ömma modern, 

något vimsig, förvandlas totalt i slutstriden på Hogwarts vilket Heilman beskriver med ett 

citat, direkt hämtat ur Harry Potter and the Deathly Hallows (2007): ”Harry watched with 

terror and elation as Molly Weasley‟s wand slashed and twirled” (2009:143). 

 Minerva McGonagall tar, i slutstriden på Hogwarts, kommando över striden och tar 

därmed på sig en ledarroll för att skydda skolan. Tidigare i bokserien, skriver Heilman, så har 

McGonagall alltid varit i underposition till en man (2009:143). 
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 Stereotypa mansroller förekommer även de i Harry Potter-böckerna, menar Heilman. De 

pojkar som framställs som hjältar är modiga, självständiga, starka, äventyrliga och manliga, 

medan de pojkar som framställs som svaga tyvärr blir retade och ibland till och med 

avskydda. Harry Potter i jämförelse med hans bästa vän, Ron Weasley, är självständig menar 

Heilman, medan Ron inte är det. Anledningen till att Ron inte kan agera självständigt är enligt 

Heilman hans beskyddande moder. De manliga förebilder Harry får under seriens gång 

”Lupin, Sirius, Dumbledore, and Mad-Eye Moody” dör, vilket är ytterligare en orsak till att 

Harry får agera självständigt och utveckla sin egen maskulinitet (2009:155). 

 Homosexualitet är inget som öppet förekommer i Harry Potter-böckerna. Dock ges 

exempel på en av professorerna, professor Flitwick, som enligt Heilman är försedd med 

stereotypa attribut för en homosexuell man. Efter att alla böcker i Harry Potter-serien utgavs 

avslöjade författaren J.K Rowling att Dumbledore var gay (2009:157). Gildenroy Lockhart 

däremot, som förekommer i den andra Harry Potter-boken, är karaktäriserad som väldigt 

fåfäng och egocentrerad. Han älskar uppmärksamhet och blir avundsjuk på Harry som får mer 

uppmärksamhet än vad han får. Han lägger håret på spolar på kvällarna och bär kläder i 

regnbågens alla färger. Trots detta allt annat än maskulina beteende så har han många 

kvinnliga beundrare. 

 Dock hävdar Nilson (2010:98) att Harry Potter-böckerna inte nödvändigtvis förespråkar 

stereotypiska könsroller. Författaren menar att Hermione ur ett annat perspektiv kan ses som 

”en typisk feministisk hjältinna; stark, modig, går sina egna vägar och vägrar att acceptera 

orättvisor.”  

 

2.6 Religion i Harry Potter  

Religion är inget som explicit nämns i Harry Potter-böckerna, ändå ägnas ett helt kapitel i 

boken Exploring Harry Potter (2000), av Elizabeth D. Schafer (2000:163) åt tema religion. 

Schafer skriver att: 

 

 Although religion seems absent in the novels, Hogwarts and its inhabitants are rooted in moral settings 

 and situations. Scholars who study the history of religion realize that people have expressed spirituality in 

 many ways… Harry and the Hogwarts community reflect numerous archetypical patterns and religious 

 values, although there is no mention of religion.  

 

Hon skriver vidare att trots att Hogwarts saknar religiösa ceremonier så lever de ändå efter 

lärdomen att hjälpa andra, bekämpa ondska och att leva plikttroget (2000:164). 
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 Bibliska referenser är dock förekommande i Harry Potter-böckerna, menar Schafer 

(2000:165). Det centrala temat, att bekämpa ondska, är direkt hämtat ur Bibelns berättelser, 

men även andra incidenter Harry upplever i böckerna. Författaren drar en direkt likhet mellan 

när Kain mördade Abel i Bibeln och Gud märkte honom med ett märke i pannan och menar 

att det märke i form av blixt i Harrys panna visar på hur man på den tiden såg det som ett 

tecken på något fruktansvärt. En annan biblisk referens menar Schafer (2000:165) är Harrys 

likhet med en profet eller en apostel då han figurerar som en budbärare av budskapet att det 

goda kommer att vinna över det onda, lika så när Harry var ett spädbarn och Hagrid lämnade 

över honom till hans mosters hus inlindad i en filt liknar filten och korgen man använde för 

att linda in Jesus i som barn. 

 Fler bibliska referenser går att spåra direkt till karaktärerna i Harry Potter-böckerna. 

Schafer (2000:166) skriver om likheten mellan de tre vise männen och två av Harrys lärare. 

Till Jesus gav männen presenter och Schafer menar på att lärarna ger Harry material, intellekt 

och känslostarka gåvor. Dumbledore skulle kunna liknas vid Salomon då han är klok och 

delar sin visdom med Harry och de andra studenterna. Aposteln Paulus gav Jesus via brev 

goda råd och varningar som även Lupin gör till Harry (2000:166).  

 Harrys föräldrar går också att koppla direkt till kristendomen. James, Harrys far, har ett 

förnamn ofta förekommande i Bibeln, bland annat som Helgonet James, Jesus broder. Harrys 

far dog på samma sätt som Helgonet James, när han stod upp för sina principer. Lily, Harrys 

mor, har samma namn som en lilja, en blomma som i Bibeln symboliserar renhet vilket hon 

demonstrerar när hon offrar sitt liv för Harrys. Lilja symboliserar även Jesu uppståndelse. 

Sirius Black liknas vid Job som också fick lida för falska anklagelser och blev fängslad för 

det. Trion som Harry, Ron och Hermione utgör kan liknas vid den heliga treenigheten 

(2000:167). 

 Mycket av den kritik som har framförts mot Harry Potter-böckerna kommer från kristna 

personer som tyckte att Harry Potter-böckerna skulle tas bort från skolors bibliotek (Nel 

2001:56). Böckerna anklagades för att vara anti-kristna då de hyllade häxkraft vilket i sin tur 

utgjorde en fara för barn. Att de även innehöll ondskefulla varelser som Dementorer (som 

suger ut folks själar) och dödsfall gjorde inte saken bättre. Till sitt försvar gick J.K Rowling ut 

och sade att genom att döda någon, som en läsare fattat tycke för, visar hur ondskefull 

Voldemort verkligen är (2001:57). 
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2.7 Klass i Harry Potter  

Nel (2001:43) hävdar att Harry Potter-böckerna behandlar klass och ras. Nel skriver att 

böckerna framställer klass genom fattiga familjen Weasley kontra elitisterna Malfoys och hur 

deras hemförhållanden påverkar hur de är. Han beskriver hur Ron Weasley skäms över sin 

familjs fattigdom genom att han klagar över sina ärvda kläder, sin (tejpade) trollstav och sitt 

skabbiga husdjur. Sonen Malfoy Draco, beskrivs även han som påverkad av familjen. Dracos 

familj har ärvt sina pengar och menar att det har att göra med personliga meriter. Draco är inte 

heller sen med att mobba Weasley för hans fattigdom, något som författaren skriver att J.K 

Rowling också blev under den tiden hon levde på existensminimum, åren före Harry Potter. 

Nel (2001:43) implicerar att detta är hennes sätt att visa klassamhällets effekter.  

 Rasism är ett centralt tema i Harry Potter, menar Nel (2001:44). Harry Potter-böckerna 

genomsyras av fördomar som lättast går att finna i elevhemmet Slytherin, vars grundare 

tyckte att endast barn från ”renblodiga” trollkarlsfamiljer skulle få gå på skolan Hogwarts. 

Draco Malfoy kallar Hermione vid ett tillfälle i den andra boken för ”filthy little Mudblood” 

vilket i trollkarlsvärlden är lika illa som att kalla någon för neger i dagens samhälle (2001:44). 

Nel (2001:44) drar också paralleller till Hitlers besatthet av rasisk renhet, den ariska rasen, 

egenskaper som Hitler, enligt J.K Rowling, inte ens själv besatt. Precis som Voldemort vars 

far var Mugglare, dvs. en människa utan magiska krafter, och hans mor var häxa. Samhället i 

Harry Potter är uppdelat efter elevhem, men även utifrån ”Mugglare, renblod och halvblod”.  

 Eleverna på Hogwarts sorteras in i elevhem som bär samma namn som de fyra grundarna 

av skolan. Förstaårsstudenterna sorteras in i elevhemmen med hjälp av en förtrollad hatt, 

Sorteringshatten. Hatten sorterar in eleverna i det hem som passar bäst in på elevernas 

karaktär och strävan i livet. Dessa elevhem blir inte bara elevernas hem de sex åren på 

Hogwarts utan de blir även en del av elevernas personlighet. Rivaliteten finns ständigt mellan 

hemmen, både i klassrummet och inom sporten Quidditch. Eleverna i elevhemmet Gryffindor 

representerar de goda medan eleverna i elevhemmet Slytherin representerar det onda, då 

Voldemort tillhörde Slytherin när han gick på skolan. Den ständiga kampen mellan 

elevhemmen menar Schafer är det genomgående temat i det goda mot det onda (2000:76,77). 

 

2.8 Harry Potterlektioner och uppgifter 

Det finns en uppsjö av lektionsplaneringstips som utgår från Harry Potter-böckerna. Denna 

information finns att hitta både i böcker och på internet. På internet finns allt från konkreta 
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veckoplaneringar med lektionsinnehåll, både officiella och inofficiella Harry Potter-hemsidor 

som innehåller spel, karaktärsbeskrivningar, ett Harry Potter-lexikon med uttalsguider till alla 

svåra ord som förekommer, och till och med en Harry Potter-”wikipedia”, dvs. en sida med all 

information du kan tänka dig om Harry Potter-böckerna och filmerna 

(http://harrypotter.wikia.com/wiki/Main_Page).  

 Exploring Harry Potter av Elizabeth D. Schafer är en bok som kom ut år 2000, samma år 

som den tredje Harry Potter-boken kom ut. Boken behandlar alla tre, då utkomna, böcker. 

Boken är uppdelad i sex sektioner varav den tredje sektionen heter ”Teaching Harry” och 

består av tre delar, en del för varje Harry Potter bok. De tre delarna är i sin tur uppdelade och 

inleds med en översikt av varje bok. Därefter följer en kapitel för kapitelredovisning. Här 

nedan följer ett exempel som utgår från första kapitlet ur första Harry Potter-boken, Harry 

Potter and the Philosopher’s Stone (1997): 

 

- Chapter 1: The Boy Who Lived – 

 

Synopsis: Harry is rescued after his parent‟s murder 

Setting: Dursley home, Vernon Dursley‟s office, bakery 

Themes: love prevails, sacrifice, salvation, celebration 

Symbols: blankets, cloaks, lightning, shooting stars, owls, green, flowers 

Myths/legends: Hercules surviving the snakes‟ attack as a child 

 

Vocabulary Development: 

 

Astounding: amazing and surprising 

Craning: stretching the neck in order to see 

Exasperated: irritated and angered 

McGuffin: a mystery that does not really exist except to confuse 

Pinpricks: tiny spots 

Ruffled: disturbed, not smooth 

Tawny: brownish-yellow color 

Tyke: small child 

     (2000:260-261) 

Därefter följer ett antal diskussionsfrågor om kapitlet. Kapitlet i sin tur avslutas med olika 

projekt och aktiviteter som kan användas i undervisningen. Ett exempel på en aktivitet följer 

nedan:  

 

http://harrypotter.wikia.com/wiki/Main_Page
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1) Write a fictional sports article about a Quidditch game or an interview with a player. Share 

your stories with your classmates.  

(2000: 290) 

Efter det avsnittet följer konkreta diskussionsfrågor på hela boken. Här är ett utdrag: 

 

1) How do you think the story would have differed if Harry had always known he was a wizard and 

would attend Hogwarts? 

2) Do you think Dumbledore was telling the truth when he said socks were his desire when he looked 

in the mirror? Was he being practical or concealing secrets? 

 

[…] 

15) Why didn‟t Dumbledore vanquish Voldemort forever? Why is this considered Harry‟s task and 

nobody else‟s? Is no one else powerful enough or are they honoring Harry‟s right to avenge his parents‟ 

death? 

     (2000:291) 

De sista uppgifterna till varje bokavsnitt är uppgifter som ska utveckla skrivförmågan hos 

elever. Till bok ett, Harry Potter and the Philosopher’s Stone, finns det sju olika 

skrivuppgifter. Här är ett utdrag: 

 

5) Discuss the roles of scars and physical markings, both permanent and temporary, in literature. 

Explain how the mark‟s symbolism – ranging from good and evil – is provided by the 

community.  

[…] 

7) Write about the theme of love as power in this book. Compare Dumbledore‟s philosophy of 

spiritual love empowering people with Quirrel‟s message promoting greed (2000:292).  

     

I Exploring Harry Potter finns, utöver konkret lektionsmaterial om varje bok, även en uppgift 

som heter “The Mythology Game: Can You Find Where Harry Came From?”. Så här beskrivs 

det: 

The following list contains a brief description of characters and elements from classical (Greek and 

Roman) and Norse (Scandinavian) mythology, the legends about King Arthur, and fairy tales collected by 

the Brothers Grimm. There are but a few of the hundreds of mythical illusions in the Harry Potter novels. 

See if you can recognize any parallels in the Harry Potter novels to these characters and situations before 

you read the analysis that follows this list. Make your own list of any additional mythical characters you 

think relate to the novels (2000:131).  

     

Spelet går som synes ut på att läraren delar ut en lista med mytologiska varelser samt en kort 

beskrivning av var och en av de mytologiska varelserna. I boken Exploring Harry Potter 
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(2000) finns det en färdig lista med mytologiska karaktärer samt beskrivningar. Denna går att 

använda men det går även att göra en egen lista beroende på vilka litteraturhistoriska 

karaktärer man tidigare har gått igenom med eleverna. 

 

2.9 Harry Potter och elevers utveckling av ordförråd 

Nilsen och Nilsen (2002) hävdar att en individs utveckling av sitt ordförråd påverkas av vissa 

faktorer. För det första är det besvärligt för talare att lära sig ord som inte är bekväma att 

uttala. För det andra är talare mer benägna att lära sig ord när de känner sig lekfullt 

engagerade. Däremot försvåras lärandet om talaren känner sig orolig eller hotad på något vis. 

För det tredje är det väsentligt att talaren kan relatera till delar av de nya orden som till 

exempel morfem eller att de kan dra paralleller mellan de nya orden och ord de redan kan.  

 Enligt författarna är den sista punkten tydligt förekommande i Harry Potter-böckerna då 

J.K Rowling skapar nya ord baserade på delar av vanliga ord som läsaren redan är bekant 

med. Nilsen och Nilsen (2002) hävdar att processen att skapa nya ord baserade på ord vi 

redan är bekanta med är en vanlig process som sker i naturligt språk. Dock är många inte 

medvetna om detta. Författarna nämner även att lärare bör utnyttja denna process vid 

lektioner vars syfte är att utveckla elevernas ordförråd. En individs utveckling av sitt 

ordförråd underlättas om individen vet något om delar av orden då förkunskapen hjälper 

individen att avkoda det nya ordet samt minnas dess innebörd. Enligt författarna bör läraren 

ge eleverna den typen av information som de kan använda för att upptäcka de nya ordens 

betydelser och innebörder. I samband med detta nämner Nilsen och Nilsen (2002) morfologi 

vilket är studien av morfem dvs. de minsta beståndsdelarna av ord som bär mening. Det 

engelska språket har bundna morfem och exempel på olika prefix är: mal-, un-, non-, ambi-, 

dis-, and co-, medan exempel på olika typer av suffix är: as -ing, -ful, and –s. Fria morfem är 

sådana morfem som kan stå ensamma eller användas i olika kombinationer. Författarna 

hävdar att läraren kan föra formlära och morfologi till en medveten nivå hos eleverna vilket 

kommer att stimulera eleverna att öka sina ansträngningar för att ta reda på hur ordens 

betydelse förändras genom användning av olika morfem. Författarna pekar på vikten att öka 

elevernas medvetenhet kring morfologi och menar att en sådan medvetenhet hjälper elever att 

räkna ut betydelser hos ord de inte stött på tidigare.  

  Anledningen till att Harry Potter-böckerna inte kommer med J.K Rowlings egna ordlistor 

över de främmande nya orden är att hon presenterar de nya orden för läsaren genom att 

placera dem i en situation i handlingen som gör det enklare för läsaren att lista ut ordens 
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betydelse. Med andra ord drar läsaren paralleller mellan handlingen och ordens användning 

och på så vis listar läsaren ut ordens betydelse (Nilsen & Nilsen 2002). Enligt författarna har 

engelsklärare mycket att lära av J.K Rowling och de olika teknikerna hon använder sig av i 

Harry Potter-böckerna. Nilsen och Nilsen (2002) skriver exempelvis att J.K Rowling baserar 

ett flertal nya ord på samma eller liknande morfem. Exempel på detta är namnet på skolan 

som Harry Potter studerar på, nämligen Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. Nilsen 

och Nilsen (2002) skriver att det är en omkastning av ordet warthogs dvs. vårtsvin som 

författarna beskriver som ” the name of an animal so ugly that it is amusing.” Staden som 

ligger närmast skolan heter dessutom Hogsmeade. J.K Rowlings tekniker skapar listiga och 

underhållande ord vilket motiverar läsaren att anstränga sig för att lista ut deras betydelser. Ur 

undervisningssynpunkt bör läraren ge flera exempel på hur ett och samma morfem kan 

användas i flera olika ord och läraren kan använda sådana ord som förekommer i Harry 

Potter-böckerna för att ytterligare motivera eleverna.  

 Nilsen och Nilsen (2002) ger exempel på olika ordförrådsövningar som lärare kan 

presentera för eleverna och dessa övningar är baserade på J.K Rowlings Harry Potter-böcker. 

Författarna skriver att syftet inte är att öka elevernas kunskaper om böckerna utan att visa hur 

olika ord relaterar till varandra och hur ords betydelser inte är statiska utan att de kan utvidgas 

dvs. ett ord kan ha flera betydelser. Författarna framhäver vikten av att sådana övningar bör få 

eleverna att känna glädje över hur mycket de redan vet och över hur de på ett effektivt sätt 

återvinner engelska morfem. Dessutom är det viktigt att övningarna är sammansatta på så vis 

att även elever som inte läst Harry Potter-böckerna fortfarande kan lösa dem och upplever 

övningarna som kunskapsutvecklande. Nilsen och Nilsen (2002) föreslår även att lärare kan 

basera sina ordförrådsövningar på bland annat karaktärernas olika namn och på olika ortnamn 

som förekommer i Harry Potter-böckerna.  

 Nilsen och Nilsen (2002) föreslår även att lärare tillsammans med eleverna  kan utforska 

engelskans rikaste morfem då de speglar det mest grundläggande i våra liv. Författarna ger ett 

exempel på ett sådant morfem och skriver att det franska ordet mort (död) är baserat på det 

latinska ordet mors (döda) och att det är ett av engelskans rikaste morfem. Författarna skriver 

dessutom att detta morfem återkommer i sådana engelska ord som till exempel mortuary 

(bårhus), mortal (dödlig), immortal (odödlig), mortality (dödlighet) och rigor mortis 

(likstelhet). Detta rika morfem verkar i Harry Potter-böckerna som en del av namnet på Harry 

Potters största fiende, nämligen Lord Voldemort. Nilsen och Nilsen (2002) föreslår att en god 

övning är att först ge eleverna exempel på olika lexikala förlängningar och sedan ge dem olika 

ord att undersöka på egen hand. Författarna hävdar att eleverna troligtvis kommer bli 
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förvånade över hur mycket de kan lära av att arbeta med en god ordbok och från att prata med 

andra samt undersöka hur de olika orden används i massmedia. Eleverna kan sedan komma 

tillbaka till klassrummet och redovisa sina resultat, kanske med hjälp av ett visuellt stöd. 

Eleverna kan till exempel ta reda på huruvida användningen är bokstavlig eller metaforisk 

eller kanske båda. De kan också ta reda på liknande eller relaterande ord (Nilsen & Nilsen 

2002).  Författarna skriver att poängen med en sådan övning är att visa på hur många olika 

sätt ett morfem kan användas men ändå behålla en förbindelse med dess grundläggande 

innebörd.  

 Författarna anser att det inte bara handlar om att eleverna ska lära sig enstaka ord eller 

utveckla sitt ordförråd utan att de även ska utveckla sina kunskaper om processerna kring 

språkutveckling och utveckla sina förmågor att dra slutsatser. Författarna hävdar dessutom att 

det mänskliga sinnet måste dra paralleller och göra kopplingar för att kunna lära sig nya ord 

och skapa en hållbar kunskap dvs. kunskap som håller hela livet och inte bara för stunden 

inför ett prov. Nilsen och Nilsen (2002) framhäver även vikten av att basera den nya 

kunskapen på den kunskap man redan har dvs. utnyttja sina förkunskaper. Med andra ord är 

det en god idé att basera vissa bitar av engelskundervisningen på J.K Rowlings Harry Potter-

böcker. 

 

2.10 Harry Potter som stöd i diskussioner om politik  

I kursplanen (2000) för Engelska A på gymnasiet står det att eleverna efter avslutad kurs ska 

”ha kunskap om samhällsförhållanden, kulturtraditioner och levnadssätt i engelskspråkiga 

områden och kunna använda dessa kunskaper för att jämföra kulturer”. I kursplanen (2000) 

för Engelska B på gymnasiet står det att eleven ska  ”ha kunskaper om samtidsförhållanden, 

historia och kulturer i länder där engelska talas”. I likhet med detta står det i kursplanen för 

Engelska C på gymnasiet att eleven ska ”känna till utvecklingen inom något eller några 

områden som politik, samhällsliv, religion, litteratur, film, konst eller musik i något 

engelskspråkigt land”. Deets (2009) skriver att det dock innebär en utmaning för lärare att 

diskutera politik med elever. Författaren uttrycker exempelvis att det ligger svårigheter i att få 

elever att inse och uppskatta hur viss insikt i statsvetenskap kan belysa många aspekter av vår 

omgivning både lokalt och globalt.  Det är också komplicerat att få elever att se två sidor av 

tvistefrågor och att verkligen gräva i frågor om politisk kultur och begreppet identitet. Deets 

(2009) hävdar att svårigheterna i att diskutera politik med elever kan sammanfattas i två 

punkter. För det första är det svårt för eleverna att vara objektiva när de studerar sina egna 
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samhällen då deras egna åsikter och fördomar omedvetet tar plats i deras analys. För det andra 

är det svårt för eleverna att diskutera samhällen eller frågor som är helt främmande och 

obekanta då de blir överväldigade när de försöker behärska detaljerna. Författaren hävdar att 

handlingar och karaktärer i skönlitteratur och till och med filmer kan spegla komplexa 

maktförhållanden, institutionella beteenden, ansvarsfrågor och identitetsbegreppet. Av dessa 

anledningar är det en god idé att diskutera ett fiktivt samhälle som eleverna är bekanta med 

men som de samtidigt kan analysera och diskutera objektivt. Ett sådant fiktivt samhälle finns i 

Harry Potter-böckerna (Deets 2009).  

  Det finns flera fördelar med att använda sig av Harry Potter-böckerna i diskussioner med 

eleverna om politisk kultur. För det första är böckerna ett globalt fenomen vilket innebär att 

de flesta har läst dem eller åtminstone har någon baskunskap om dem. För det andra skapar 

böckerna en välutvecklad parallell värld där intrigerna drivs av etniska spänningar, slagsmål 

över den politiska makten och frågor om socialt ansvar. Dessutom kan man dra paralleller 

mellan Harry Potter-böckerna och annan skönlitteratur för att skapa diskussioner. Författaren 

(Deets 2009) skriver exempelvis att han drog paralleller mellan Freedom Summer (McAdams 

1990) och Hermoines ansträngningar att få de andra karaktärerna intresserade av diskussionen 

om socialbidrag till alfer i boken Harry Potter and the Deathly Hallows (J.K Rowling 2007). 

Deets (2009) ger också exempel på hur eleverna kan diskutera identitetsbegreppet med Harry 

Potter-böckerna som utgångspunkt. Enligt författaren kan eleverna exempelvis diskutera 

huruvida identitet skapas eller ej och huruvida modiga elever placeras i Gryffindor eller om 

elever som placeras i Gryffindor blir modiga. Sådana diskussioner skulle kunna leda till bland 

annat diskussioner om sociala grupper.  
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3 Metod och material 

3.1 Metod för intervjustudie 

Enligt Stukát (2005:31) härstammar kvalitativa studier från de humanistiska vetenskaperna 

och deras huvuduppgift är inte att generalisera utan snarare att ”karaktärisera eller gestalta 

något”. Eftersom syftet med denna undersökning är att redogöra för informanternas 

uppfattningar är det relevant att använda sig av en kvalitativ forskningsmetod.  

 Visserligen förekommer det viss kritik mot kvalitativa forskningsmetoder men de har även 

ett flertal goda egenskaper. Kvalitativa studier kritiseras för att ”det vanligen låga antalet 

undersökningspersoner starkt begränsar eller omintetgör möjligheterna till generalisering” 

(Stukát 2005:32). De anklagas även för att vara subjektiva, dvs. att ”resultatet beror i hög grad 

på vem som gjort tolkningen” (Stukát 2005:32). Dock hävdar Stukat (2005:32) att forskarens 

egna tankar och känslor också kan ses som en tillgång. Ytterligare en fördel med en kvalitativ 

metod är att den möjliggör tillgång till en djupare information som inte hade varit tillgänglig 

vid en kvantitativ forskningsmetod. Det låga antalet informanter i denna undersökning 

begränsar visserligen möjligheterna till generalisering. Dock är inte syftet med denna 

undersökning att generalisera utan att istället gestalta just dessa informanters uppfattningar 

och denna studie kan vara relevant för framtida större undersökningar inom detta område.  

 

3.1.1 Personliga intervjuer  

Enligt Denscombe (2009:235) innebär personliga intervjuer ”ett möte mellan en forskare och 

en informant”. Enligt Stukát (2005:32) är intervjuer vanliga vid kvalitativa studier. I syfte att 

besvara undersökningens forskningsfrågor har vi använt oss av semistrukturerade personliga 

intervjuer. Att använda sig av personliga intervjuer har ett flertal fördelar. De är bland annat 

lätta att anordna och de är dessutom relativt lätta att transkribera då samtalet involverar en 

informant i taget (Denscombe 2009:235).  

 Innan intervjuerna genomfördes delade vi personligen ut missivbrev (se bilaga A) till ett 

antal engelsklärare på gymnasiet som tillfrågades om de ville delta i undersökningen. I brevet 

stod information om undersökningens syfte och de forskningsetiska 

 principer som präglat den (se 3.5 Forskningsetiska principer för denna undersökning).  
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3.1.2 Semistrukturerade intervjuer  

Ostrukturerade intervjuer innebär att intervjuaren begränsar sin påverkan så mycket som 

möjligt genom att enbart ”sätta igång intervjun genom att introducera ett tema eller ett ämne” 

(Denscombe 2009:235). Med andra ord är det upp till informanten att helt på egen hand 

utveckla sina tankegångar. Ostrukturerade intervjuer var dock inte relevant för denna 

undersökning då vi som intervjuare behövde vägledning i form av ett intervjuschema för att 

försäkra att intervjuerna behandlade det väsentliga för undersökningen. 

 Enligt Denscombe (2009:233ff) innebär strukturerade intervjuer att intervjuaren följer ett 

statiskt intervjuschema. Intervjufrågorna är slutna och det finns förutbestämda svarsalternativ. 

Strukturerade intervjuer var dock inte relevant för denna undersökning då vi inte ville att 

förutbestämda svarsalternativ skulle begränsa informanternas svar och vi ville dessutom ha 

möjligheten att ställa följdfrågor till informanten vid behov.  

 Efter noga överväganden visade det sig att semistrukturerade intervjuer var den 

lämpligaste metododen för denna undersökning. Semistrukturerade intervjuer innebär att 

intervjuaren utgår från en lista med ämnen som ska behandlas och frågor som ska besvaras. 

Samtidigt är intervjuaren flexibel gällande frågornas ordningsföljd.  Då svaren är öppna kan 

informanterna dels tala utförligt, dels utveckla sina tankar obehindrat (Denscombe 

2009:234f). Av den anledningen var det relevant att använda oss av semistrukturerade 

intervjuer för denna undersökning.  

 Stukat (2005:37f) hävdar att typen av frågor som ställs under en intervju är avgörande för 

vilken typ av information intervjuaren får tillgång till. Frågornas formulering och hur de ställs 

spelar en nyckelroll. Av den anledningen har intervjufrågorna för denna undersökning 

formulerats så tydligt som möjligt för att undvika missförstånd. Stukát (2005:38) skriver 

dessutom att ”tid måste läggas på att pröva ut intervjun och dess frågor.” Visserligen skriver 

författaren detta i samband med strukturerade intervjuer men det var vår uppfattning att detta 

även gällde denna undersökning. Våra intervjufrågor granskades i förväg av ett flertal kritiska 

personer i syfte att upptäcka och justera eventuella brister.  

 

3.1.3 Analys av intervjusvar 

Då detta är en kvalitativ undersökning bestod vår kvalitativa analys av att upprepade gånger 

lyssna på det inspelade ljudmaterialet i syfte att uppnå en djupare analys. Dessutom läste vi 

samtliga transkriberingar ett flertal gånger. Materialet behandlades sedan på så sätt att 

informanternas intervjusvar kategoriserades efter frågorna de berörde och jämfördes sedan.  
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3.2 Forskningsmetod för vår didaktiska läsning 

Genom en didaktisk läsning av tre av J.K Rowlings Harry Potter-böcker tog vi reda på 

huruvida böckerna kan kopplas till läroplan och kursplaner för Engelska A, B och C på 

gymnasiet, samt huruvida lärare kan använda sig av böckerna som undervisningsmaterial i 

engelskundervisningen på gymnasiet. Naturligtvis har vi läst Harry Potter-böckerna på 

engelska och inte några översättningsversioner.  

 Palm (2002:189) hävdar att ”[a]ll litteraturforskning har, oavsett teoretisk och metodisk 

inriktning, sin grund i texttolkningen.” Hermeneutik är en beteckning för den vetenskap som 

uppmärksammar problematiken kring att tolka en text. Palm (2002:189f) skriver att 

”[h]ermeneutikens uppgift är att klargöra hur tolkning går till och vilka vilkor som gäller för 

tolkningsaktiviteter av olika slag”. Med andra ord innebär hermeneutik reflektion över själva 

tolkningen ”både som allmänmänskligt fenomen och som metod för förståelse av speciella 

texter (Palm 2002:190). Hermeneutiken etablerades under 1700-talet men är fortfarande 

aktuell idag. I dagens litteraturvetenskap ses hermeneutiken som ”en generell beteckning för 

våra försök att förstå den texttolkande verksamheten inom ämnet, oavsett utifrån vilka 

teoretiska eller metodiska val denna verksamhet bedrivs.” Våra reflektioner över vår 

didaktiska läsning kan till viss del kopplas till hermeneutiken då vi medvetet reflekterat över 

vilket perspektiv läsningen utgår från. När vi analyserat och tolkat böckerna har vi utgått från 

Rombergs (1987) grundbegrepp för textanalys men också utifrån ett lärarperspektiv. Vi har 

alltså frågat oss själva: ”Kan böckerna användas i engelskundervisningen och i så fall hur?” 

samt ”Hur skulle vi använda oss av böckerna i vår egen undervisning?” 

 Per Olov Svedner (2006:162) har i boken Litteraturdidaktik gjort ett ”försök till en 

förteckning” över ”ämnesdidaktisk litteratur i svenska.”. I förteckningen nämner Svedner 

(2006:162) de fyra didaktiska frågorna: ”Vad? Varför? För vilka? och Hur?” vilka också 

genomsyrar vår didaktiska läsning av de tre utvalda Harry Potter-böckerna: Harry Potter and 

the Philosopher’s Stone (1997), Harry Potter and the Order of the Phoenix (2003) och Harry 

Potter and the Deathly Hallows (2007). 

 

3.2.1 Grundbegrepp för analys av ett skönlitterärt verk 

I syfte att försäkra den didaktiska läsningens relevans för undersökningens syfte och 

forskningsfrågor, skapade vi ett textanalysschema som vi bland annat baserade på Rombergs 

(1987) behandling av grundbegreppen för textanalys. Med andra ord är vårt textanalysschema 
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för den didaktiska läsningen baserat på dels Rombergs (1987) beskrivning av grundbegreppen 

för textanalys, och dels på syftet och forskningsfrågorna för vår undersökning.  

 Enligt Romberg (1987:40) finns det i huvudsak två olika sätt att betrakta en skönlitterär 

text vid en analys. Å ena sidan kan läsaren ha ett internt betraktelsesätt dvs. att analysen 

fokuserar på verket i sig som en färdig text. En sådan analys kräver inga förkunskaper om 

texten eller dess tillkomst. Å andra sidan kan läsaren ha ett externt betraktelsesätt dvs. att 

analysen fokuserar på de yttre faktorer som påverkat verket vid dess tillkomst. Sådana yttre 

faktorer är exempelvis författarens biografi och psykologi vid verkets födelse. Många gånger 

baseras den externa analysen på den interna analysen av ett verk. Vid vår didaktiska läsning 

av de Harry Potter-böcker vi valt har vi haft ett internt betraktelsesätt dvs. att vi kommer att 

analysera själva verken i sig och inte några yttre faktorer som påverkade dem under deras 

tillkomst.  

 Det är vanligt att ett verk har en huvudhandling och ibland också ett par bihandlingar. 

Begreppet handling syftar på själva händelseförloppet i verket (Romberg 1987:45,48). Ett 

skönlitterärt verk kan dessutom ha ett eller flera motiv. Romberg (1987:48) skriver att motiv 

är ”en typsituation, dvs. schemat för en konkret situation som inte är knuten till särskilda 

individer eller fastlagd i tid och rum och som därför alltid kan upprepas.” Vanligt 

förekommande motiv är till exempel kärlekstriangeln och de fientliga bröderna. Författaren 

hävdar dessutom att ”huvudmotivet [ger] den konkreta utgångspunkten för situationen” 

(Romberg 1987:51). När ett verk har flera motiv finns det ofta ett huvudmotiv och ett par 

bimotiv eller sidomotiv. Huvudmotiv är det mest centrala motivet i verket medan sidomotiven 

är de motiv som är av mindre betydelse. Dock är samtliga motiv på ett eller annat sätt 

relaterade till varandra (Romberg 1987:48f).  

 Olika teman är ofta förekommande i skönlitterära verk. Romberg (1987:52) menar att 

”[t]emat är ämnet för ett verk, ofta möjligt att formulera som verkets grundtanke eller dess 

essentiella känsla eller stämning, utan att denna konkretiseras, alltså utan fastläggning till 

bestämda individer i viss miljö.” Med andra ord syftar begreppet tema till det allmängiltiga 

ämne verket behandlar. Författaren hävdar också att det kan vara komplicerat och krävande att 

formulera ett verks tema men att det kan vara meningsfullt att göra det vid en textanalys. 

 Ett skönlitterärt verk kan fokusera på en eller flera karaktärer och dessa kan vanligtvis 

delas in som huvudpersoner och bipersoner (Romberg 1987:54). Oftast kan dessutom verkets 

karaktärer delas in i konstellationer, dvs. att personerna kategoriseras i grupper beroende på 

hur de relaterar till varandra. Olika författare har olika sätt att avslöja personernas namn, yrke, 

förflutna och utseende och karaktärerna kan också presenteras för läsaren på olika sätt. De kan 
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exempelvis presenteras en och en eller presenteras samtidigt så läsaren får en överblick.  Även 

dialogen är en betydelsefull del av verket då det är ett karaktäriseringsmedel dvs. att dialogen 

på ett eller annat sätt ger läsaren information om verkets karaktärer.  

 Vid en analys av ett skönlitterärt verk kan verkets tid, rum och miljö vara av intresse. De 

händelser som ett verk skildrar utspelar sig i en tid och det kan vara under en betydelsefull 

historisk period eller i samtiden. Även verkets romantid kan vara av intresse dvs. ”[d]en tid 

som förflyter i det fiktiva verket” (Romberg 1987:57). Ett verks handling utspelar sig på en 

eller flera platser och dessa platser kalla Romberg (1987:59) för rummet. Rummet kan vara 

geografiskt bestämt eller obestämt Den kan också vara verklighetsbaserat eller fantasifullt. 

Även miljön kan vara av intresse vid en analys av ett verk. Begreppet miljö syftar till det 

samhälle det litterära verket beskriver. Romberg (1987:60) skriver att det finns verk  

 

 där författaren medvetet söker teckna hela samhället, och det finns romaner där han inskränker sig till ett 

 större eller mindre kollektiv, en samhällsklass eller en yrkesgrupp. Även i de romaner, som koncentreras 

 helt på en enda individ (t.o.m. helt asocial) fungerar ett samhälle som bakgrund och miljö.  

 

Ett skönlitterärt verk har oftast en inre och yttre komposition. Den yttre kompositionen för 

romaner består vanligtvis av kapitel. Vid en analys kan kapitels början och slut vara 

intresseväckande. Hur olika kapitel fogas samman kan också vara intressant. Ett verks kapitel 

kan också vara numrerade eller markeras av rubriker. I kontrast till den yttre kompositionen 

består den inre kompositionen av verkets olika sidomotiv och bihandlingar. Med andra ord 

kan läsaren ta en närmare titt på exempelvis bihandlingarna istället för att enbart fokusera på 

huvudhandlingen (Romberg 1987:80ff).  

 

3.3 Material och urval 

3.3.1 Urval 

Undersökningens informanter består av tio stycken gymnasielärare som undervisar i ämnet 

engelska på tre olika skolor i mellersta Sverige. Informanterna valdes ut efter yrkeserfarenhet 

dvs. att alla skulle vara verksamma gymnasielärare och ha undervisat i kurserna Engelska A, 

B och C. Ett krav var också att samtliga informanter skulle vara bekanta med Harry Potter-

böckerna. Lärarinformanterna hade en genomsnittlig ålder på 43,9 år och genomsnittlig 

gymnasieundervisningstid på 11,5 år. Samtliga informanter intervjuades i skolans lokaler 

under lektionsfria timmar på skoltid. 
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 På grund av uppsatsens omfång valde vi att begränsa den didaktiska läsningen till tre av 

den totala bokseriens sju böcker. Vi valde att ta bok ett (1997), fem (2005) och sju (2007)  i 

serien för att på så sätt få en så bra helhetsbild som möjligt. Bok ett, för att det är där allting 

börjar, bok fem för att få en bild någonstans mitt i serien och bok sju, då det är där allt slutar.  

 

3.3.2 Material 

Undersökningens material består av en detaljerad dokumentation av vår didaktiska läsning. 

Denna dokumentation består av våra anteckningar och kommentarer till de utvalda Harry 

Potter-böckerna (1997, 2005, 2007).  

 I syfte att uppfylla undersökningens syfte och svara på samtliga forskningsfrågor 

intervjuades dessutom tio stycken gymnasielärare i engelska. Informanterna intervjuades en 

och en, tog i genomsnitt 7,75 minuter per intervju att genomföra och spelades in med hjälp av 

en digital diktafon. Samtliga inspelade intervjuer transkriberades.  

 

3.4 Validitet och reliabilitet 

Stukát (2005:125f) nämner att forskaren själv bör kritiskt granska sin egen undersökning. I 

samband med detta nämner författaren validitet och reliabilitet. Validitet syftar på huruvida 

mätinstrumentet mäter det som avser mätas (Stukát 2005:126). Denna studies validitet 

försäkrades då samtliga intervjufrågor var relevanta för undersökningens forskningsfrågor. 

Med andra ord mättes det som avsågs mätas. Samtliga intervjufrågor kan dessutom användas 

för framtida liknande undersökningar vid intervjuer med andra informanter än de som deltog i 

denna undersökning. Dock bör det inte tas för givet att resultatet blir detsamma då denna 

undersökning syftade till att gestalta just dessa informanters uppfattningar. 

 Reliabilitet syftar till mätinstrumentets kvalitet. Stukát (2005:126) skriver att en 

undersöknings reliabilitet kan påverkas av flera orsaker, exempelvis ”feltolkningar av frågor 

och svar hos den bedömda och/eller bedömaren, yttre störningar under undersökningen, tur 

och otur i vilka frågor som ställs.” Att använda sig av intervjuer var relevant och lämpligt för 

denna undersökning då intervjuer möjliggör åtkomst till en djupare information som annars 

inte hade varit åtkomlig. Hade vårt mätinstrument istället bestått av enkäter hade den 

djupgående informationen troligtvis inte varit lika tillgänglig. Med andra ord har intervjuer 

som mätinstrument för denna undersökning försäkrat dess reliabilitet. 
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 Visserligen är det möjligt att öka undersökningens reliabilitet och validitet genom att öka 

antalet informanter.  Med andra ord skulle det möjliggöra ett bredare perspektiv. Dock är 10 

informanter tillräckligt för denna undersökning då dess syfte inte är att generalisera. 

 

3.5 Forskningsetiska principer för denna undersökning 

Denna undersökning präglades av Vetenskapsrådets riktlinjer för humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning (http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf). Dessa riktlinjer 

ställer krav på vetenskapliga undersökningar och forskaren som har ett ansvar att följa och 

vägledas av dessa forskningsetiska principer.  

 Konfidentialitetskravet för denna undersökning uppfylldes då informanterna hölls 

anonyma på så vis att utomstående inte kan identifiera dem via uppgifterna de lämnade under 

intervjuerna. Nyttjandekravet uppfylldes då uppgifter om enskilda informanter inte används 

för något annat syfte än forskning. Informationskravet för vår undersökning uppfylldes genom 

att detaljerad information gällande undersökningen och informanternas deltagande gavs till 

samtliga informanter. Samtyckeskravet var speciellt relevant för denna undersökning då 

intervjuer innebär ett aktivt deltagande från informanterna. Samtyckeskravet uppfylldes på så 

vis att skriftligt samtycke inhämtades via ett missivbrev (se bilaga A) och informanterna hade 

rätten att bestämma över sitt eget deltagande i undersökningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf


32 
 

4 Resultat 

4.1 Didaktisk läsning av tre Harry Potter-böcker 

Nedan följer en redovisning av resultatet av vår didaktiska läsning. Som komplement till den 

didaktiska läsningen har vi formulerat konkreta uppgifter till varje bok. Dessa konkreta 

uppgifter presenteras i bilaga E, F och G.  

4.1.1 Harry Potter and the Philosopher’s Stone 

4.1.1.1 Hur kan kopplingar göras mellan Harry Potter-boken och Lpf 94? 

Vår didaktiska läsning har visat att ett flertal kopplingar kan göras mellan boken Harry Potter 

and the Philosopher’s Stone (1997) och läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94 

2008-59-76). Den värdegrund som läroplanen förmedlar kan exempelvis kopplas till ett flertal 

aspekter av boken. I Lpf 94 (2008:59) står det att ”[s]kolan har en viktig uppgift när det gäller 

att förmedla och hos eleverna förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på”. Läroplanen 

ger alltså uttryck för en värdegrund som består av de värden samhället anser är viktiga och 

bör genomsyra utbildningen/undervisningen. Några av dessa värderingar anges i citatet nedan 

från Lpf 94 (2008:59): 

 

 Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet 

 mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och 

 förmedla. 

 

Läroplanen nämner bland annat alla människors lika värde oberoende av ursprung (2008: 59-

60) vilket är en beståndsdel av den värdegrund läroplanen förmedlar. Detta är också ett av 

Harry Potter-bokens (1997) motiv, dvs. att olika typer av människor ska kunna samexistera 

oavsett ursprung och bakgrund. Detta kan i sin tur kopplas till bokens 

karaktärer/människogestaltning då man kan arbeta tematiskt utifrån värdegrunden. Boken 

kretsar kring huvudpersonen Harry Potter som är 11 år gammal och hans två jämnåriga 

vänner Hermione Granger och Ron Weasley. Harry har imponerande magiska förmågor och 

är lika ödmjuk som han är modig och generös. Dock sticker han ut från mängden på 

Hogwarts skola för häxkonster och trolldom då hans föräldrar mördades och han själv 

attackerades av den ökända trollkarlen Voldemort men överlevde vilket gjorde även Harry 

berömd i den magiska världen. Därför tvingades Harry växa upp hos släktingar långt från 
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magi och Hogwarts i det icke magiska samhället. Även Hermione Granger sticker ut. 

Hermione är en talangfull, modig och ambitiös flicka som kan beskrivas som muggleborn 

dvs. att båda hennes föräldrar saknar magiska förmågor och arbetar som tandläkare i det icke 

magiska samhället. Ron Weasley sticker också ut från mängden då han kommer från en stor 

och ekonomiskt utmanad familj med totalt nio familjemedlemmar.  

 Harry, Hermione och Ron är visserligen inte gestaltade på så vis att de medvetet 

förkroppsligar den värdegrund läroplanen nämner, men ur en didaktisk synvinkel kan sådana 

kopplingar ändå göras. De tre karaktärerna gestaltas bland annat på så vis att deras 

personlighetsdrag speglar sig i deras handlande och vår didaktiska läsning har visat att de tre 

karaktärernas personligheter, förhållningssätt och värderingar kan kopplas till värdegrunden. 

Harry, Ron och Hermione har exempelvis olika bakgrunder och ursprung, men en vänskap 

växer ändå mellan dem. De accepterar varandras olika bakgrunder och har också respekt och 

förståelse för andra individers olikheter i allmänhet. Just sådana värderingar som respekt och 

förståelse är några av de värden som ligger till grund för värdegrunden. Ett sätt att applicera 

detta i engelskundervisningen vore att arbeta tematiskt utifrån värdegrunden med 

utgångspunkt i gestaltningen av dessa tre karaktärer och hur de förhåller sig till varandra och 

andra karaktärer.     

 Ett exempel på detta är när de tre hjälper Rubeus Hagrid att göra sig av med en illegal 

drake. Han gick själv på Hogwarts men blev utvisad under sitt tredje år. Hagrid är en 

förstående och empatisk man och är en av Harrys närmaste vänner. Tyvärr hamnar han ofta i 

trubbel på grund av hans kärlek till djur och han sticker också ut ur mängden då han dels är en 

halvjätte, dels inte gick klart magiskolan men stannade kvar som Hogwarts skogsvaktare. 

Trots att Hagrid gör misstag, hamnar i trubbel och är annorlunda till både sättet och utseendet, 

har Harry, Hermione och Ron förståelse för hans situation och de hjälper honom med draken 

för att hindra att Hagrid blir avskedad och vräkt.    

 Harry, Hermione och Ron motsätter sig också mobbning och ett exempel på detta är när 

Harry försvarar en pojke i klassen och hjälper honom ta tillbaka ett föremål som Draco 

Malfoy stulit. Malfoy är en karaktär som är raka motsatsen till den värdegrund som nämns i 

Lpf 94 (2008-59ff). Han är en jämnårig pojke som är både respektlös, fördomsfull och 

arrogant. Han dömer människor hämningslöst och mobbar de som reda är utsatta. Ett 

beteende som troligtvis är ett resultat av hans inre osäkerhet. Här kan man i 

engelskundervisningen diskutera hur karaktären Malfoy framställs och vad som gör hans 

karaktär annorlunda i jämförelse med de andra karaktärerna.  
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 Dialogen mellan de olika karaktärerna förhöjer karaktärernas intryck hos läsaren. Ett 

exempel på detta är en av de första dialogerna mellan Draco Malfoy och Harry Potter 

(1997:81): 

 

Ron gave a slight cough, which might have been hiding a snigger [fniss]. Draco Malfoy looked at him. „Think 

my name is funny, do you? No need to ask who you are. My father told me all the Weasley‟s have red hair, 

freckles and more children than they can afford.‟ He turned back to Harry. „You‟ll soon find out some wizard 

families are much better than others, Potter. You don‟t want to go making friends with the wrong sort. I can help 

you there.‟ He held out his hand to shake Harry‟s but Harry didn‟t take it. „I think I can tell who the wrong sort 

are for myself, thanks,‟ he said cooly. 

 

Denna dialog (se exemplet i utdraget ovan) förstärker intrycket av Harrys medkänsla och 

rättskänsla samt Malfoys trångsynthet och fördomar. I undervisningen kan man diskutera 

dialogen och hur den kompletterar karaktärernas agerande. 

 

4.1.1.2 Hur kan kopplingar göras mellan Harry Potter-boken och kursplanerna 

för Engelska A, B och C? 

Ett kriterium för betyget godkänt i kursen Engelsk A på gymnasiet är att ”[e]leven tillägnar 

sig huvudinnehållet i tydliga texter på sakprosa, facktexter och skönlitteratur samt tillgodogör 

sig detaljer vid en noggrannare läsning” (2000). I kursplanen för Engelska C (2000) står det 

att eleven efter avslutad kurs ska ”kunna läsa skönlitteratur från några olika epoker och inom 

olika genrer samt kunna i anknytning till läsningen reflektera över texternas innehåll och form 

utifrån olika perspektiv”. Ett kriterium för betyget mycket väl godkänt i denna kurs är att 

”[e]leven analyserar innehåll, syfte och språk i en läst text” (2000). Med andra ord ska 

eleverna under kursen ta del av och förstå olika typer av litteratur och utveckla förmågan att 

på olika sätt analysera det dem läser. Ur en didaktisk synvinkel kan man koppla detta till 

denna Harry Potter-bok (1997) på så vis att en sådan välkänd bok kan stimulera elevernas 

nyfikenhet och intresse för läsning samt vara en del i processen till att utveckla en god 

läsförmåga, läsvana samt det engelska ordförrådet hos eleven.  

 I kursplanen för Engelska A på gymnasiet står det att ett ”[m]ål som eleverna ska ha 

uppnått efter avslutad kurs” är att eleven ska ”ha kunskap om samhällsförhållanden, 

kulturtraditioner och levnadssätt i engelskspråkiga områden och kunna använda dessa 

kunskaper för att jämföra kulturer” (2000). I likhet med detta står det i kursplanen för 

Engelska B att ett kriterium för betyget godkänt är att eleven ska kunna beskriva ”olika 
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samhällsförhållanden, kulturtraditioner och levnadssätt i områden där engelska talas, och 

använder denna bakgrund för att kommentera och diskutera skönlitteratur, film och musik 

samt facktexter av olika slag.” Detta kan kopplas till Harry Potter-bokens (1997) miljö. 

Visserligen finns det inga tydliga angivelser angående vilka klasser som finns i det magiska 

samhället men att det till en viss del är ett klassamhälle är tydligt då vissa individer behandlas 

annorlunda än andra av allmänheten. Rektor Dumbledore och de övriga lärarna på Hogwarts 

respekteras av både elever och föräldrar medan andra karaktärer får stå ut med dömande 

blickar och ibland elaka kommentarer på grund av bakgrund, livsstil och förutsättningar. 

Karaktärer som befinner sig bland de lägre samhällsklasserna är bland annat Hagrid som bor i 

en hydda på Hogwarts mark och Ron Weasley som kommer från en stor och ekonomiskt 

utmanad familj. Att det finns olika förhållningssätt till de olika samhällsklasserna visar sig 

bland annat i Malfoys beteende mot Ron och hans familjemedlemmar då han kritiserar 

Weasley familjens storlek och sköra ekonomi. Ron får stå ut med elaka kommentarer om hans 

ärvda gamla kläder och hans råtta som husdjur. Delar av det magiska samhället, men i 

huvudsak det icke-magiska samhället, liknar det brittiska samhället i stora drag. Rowling 

refererar exempelvis till huvudstaden London och hon beskriver det typiskt brittiska 

landskapet samt det brittiska vädret med dess varierande årstider. I engelskundervisningen 

skulle eleverna kunna ta del av information gällande samhällsförhållanden i olika 

engelskspråkiga områden och utveckla sina kunskaper om dessa. Ett undervisningsmoment 

kan sedan vara att diskutera vilka av dessa samhällen/samhällsförhållanden som speglas i 

Harry Potter-boken (1997) och på vilket sätt författaren har baserat bokens miljö på verkliga 

engelskspråkiga samhällen som till exempel det brittiska samhället. 

 Bokens miljö/rum (Hogwarts) liknar också de brittiska internatskolorna och den typen av 

skolverksamhet. Harry, Ron och Hermione lever exempelvis i ett av skolans elevhem 

(Gryffindor) största delen av läsåret. Ron, hans bröder och Harry spenderar till och med 

jullovet på Hogwarts och de är inte de enda eleverna som väljer att göra det. Bokens olika 

karaktärer förstärker också intrycket av den miljö boken förmedlar till läsaren. Ett flertal av 

skolans olika lärare är stränga men rättvisa och bryr sig genuint om sina elever. Eleverna 

ansvarar själva för sina studieresultat och för sin vistelse på skolan samtidigt som lärarna 

ansvarar för undervisningen och för elevernas säkerhet då de lever och studerar borta från 

hem och föräldrar. Professor Minerva McGonagall är exempelvis en lärare som är väldigt 

sträng och som upprätthåller skolans regler. Dock beror detta på att hon prioriterar elevernas 

välmående och säkerhet och i en värld där troll och trehövdade hundar förekommer och 

säkerhet är en nödvändighet. Även detta kan kopplas till kursplanen för Engelska A på 
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gymnasiet som uttrycker att eleverna ska utveckla sina kunskaper om olika 

samhällsförhållanden och levnadssätt i engelskspråkiga områden. Bokens miljö och 

beskrivning av Hogwarts kan också kopplas till Lpf 94 (2008:63) som uttrycker att ett av 

gymnasieskolornas uppdrag är att ”grundlägga en positiv inställning till lärande och att 

återskapa en sådan inställning hos elever med negativa skolerfarenheter.” Harry Potter-bokens 

studieinriktade atmosfär och den intressanta handlingen samt karaktärer är visserligen fiktion 

och kan inte på egen hand skapa positiv inställning hos elever, men den kan åtminstone 

erbjuda ett tillfälle för eleverna att reflektera. Hur skulle deras drömskola se ut? Vad är en bra 

lärare? Vad är en bra elev? 

 

4.1.1.3 Hur kan Harry Potter-boken användas i engelskundervisningen på 

gymnasiet? 

Vår didaktiska läsning av Harry Potter and the Philosopher’s Stone (1997) har visat att den är 

användbar i engelskundervisningen på ett flertal olika sätt som dessutom kan kopplas till 

antingen Lpf 94 (2008) eller kursplaner för antingen Engelska A, B eller C. I Lpf 94 står det 

uttryckligen att värderingar som bland annat alla människor lika värde och jämställdhet 

människor emellan är värden som ska förmedlas till eleverna och gestaltas av verksamheten. 

Detta ska ske ”[i] överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och 

västerländsk humanism [...] genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och 

ansvarstagande” (Lpf 94 2008:59). Detta kan kopplas till Harry Potter-boken (1997) och 

engelskundervisningen på gymnasiet då ett undervisningsmoment skulle kunna vara att 

diskutera huruvida kristna värderingar och bibliska referenser och symbolik förekommer i 

böckerna och sedan koppla dessa diskussioner till andra värderingar som förekommer i andra 

religioner och kulturer i engelskspråkiga områden/länder. Dessa diskussioner skulle kunna 

genomföras muntligt på engelska i syfte att vidareutveckla elevernas förmåga att tala på 

engelska. Ett sådant undervisningsmoment kan kopplas till kursplanen för Engelska A på 

gymnasiet som anger att ett mål som eleverna ska ha uppnått efter avslutad kurs är att ” kunna 

efter förberedelse muntligt informera om eller beskriva ett ämnes- eller intresseområde och 

visa prov på anpassning av språket efter situationens krav” samt att ”vilja, våga och kunna 

utan förberedelse delta i samtal om bekanta ämnen och utbyta information, personliga åsikter 

och erfarenheter”. Med andra ord ska eleven visa förmåga att delta i både förberedda och 

oförberedda samtal på engelska och Harry Potter-boken innebär ett intressant ämne vid olika 

typer av samtal.  
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 I Lpf 94 (2008:69) står det att gymnasieskolan skall sträva mot att varje elev 

”vidareutvecklar sin förmåga att göra medvetna etiska ställning staganden grundade på 

kunskaper och personliga erfarenheter”. I kursplanen står det också att ”[s]kolan skall främja 

förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse” (2008:59). Ett möjligt 

undervisningsmoment skulle kunna vara att antingen skriftligt eller muntligt diskutera 

karaktärernas olika handlingar ur ett etiskt och moraliskt perspektiv vilket är relevant 

angående det läroplanen uttrycker. Ett alternativ är också att eleverna argumenterar för eller 

emot en karaktärs handlande ur ett etiskt/moraliskt perspektiv. Eleverna skulle exempelvis 

kunna argumentera huruvida Hermione, Harry och Ron gör rätt i att hjälpa Hagrid bli av med 

den illegala draken. Å ena sidan är det en vänlig gest gentemot Hagrid som annars troligtvis 

skulle förlora både sitt hem och arbete. Å andra sidan strider deras handlande inte bara emot 

Hogwarts regler utan även emot lagen i det magiska samhället.  

 Som vi tidigare påpekat i forskningsbakgrunden är det vanligt förekommande med 

stereotypa könsroller i Harry Potter-böckerna (Heilman 2009 och Nilson 2010). Ett möjligt 

moment i engelskundervisningen är att diskutera Hermione ur ett genusperspektiv då vissa 

kritiker hävdar att hon är en feministisk hjältinna medan andra menar att hon lever i skuggan 

av de manliga huvudkaraktärerna (Nilson 2010:98). Eleverna skulle kunna diskutera 

Hermione ur två olika genusperspektiv. Å ena sidan är hon en hjältinna vars kunskaper, mod 

och engagemang Harry och Ron inte skulle klara sig utan, å andra sidan är hon en 

stereotypiskt duktig och ambitiös tjej som sköter sina studier och är trevlig och artig mot alla 

lärare. Ett sådant moment kan kopplas till bland annat Lpf 94 (2008:61) som uttrycker att 

”[s]kolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. 

Eleverna ska uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är kvinnligt 

och manligt.” Eleverna skulle kunna diskutera genusperspektivet i Harry Potter-boken 

antingen skriftligt eller muntligt. Ett sådant moment kan kopplas till kursplanen för Engelska 

A (2000) på gymnasiet som uttrycker att eleven efter avslutad kurs ska ” kunna formulera sig i 

skrift för att informera, instruera, argumentera och uttrycka känslor och värderingar samt ha 

förmåga att bearbeta och förbättra den egna skriftliga produktionen”. Som tidigare nämnt ska 

eleven dessutom visa förmåga att delta i samtal på engelska.  
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4.1.2 Harry Potter and the Order of the Phoenix 

4.1.2.1 Hur kan kopplingar göras mellan Harry Potter-boken och Lpf 94? 

Läroplanen (Lpf 94 2008:67) ger uttryck för att varje elev ska kunna ”söka sig till 

saklitteratur, skönlitteratur och övrigt kulturutbud som en källa till kunskap, självinsikt och 

glädje.” Att använda sig av Harry Potter i engelskundervisningen skulle vara ett bra exempel 

på det här. Harry Potter-böckerna genomsyras av dold kunskap, bland annat djupare 

betydelser av karaktärernas namn, men också paralleller till både Bibeln och grekisk 

mytologi.  

 Läroplanen (Lpf 94 2008:69) skriver vidare att undervisningen ser till att eleven ”får stöd i 

sin språk- och kommunikationsutveckling” vilket mycket väl kan kopplas till användning av 

Harry Potter-böcker i engelskundervisningen. Det finns många konkreta övningar som kan 

utgå ifrån Harry Potter-böckerna som främjar elevens språk- och kommunikationsutveckling, 

bland annat att läsa högt ur Harry Potter-böckerna på engelsklektionerna. 

 Att Harry Potter-böckerna innehåller stereotypa könsroller är något forskare är eniga om. 

Detta kan vara en bra utgångspunkt att diskutera utifrån läroplanen (Lpf 94 2008:69,70) som 

yrkar på att man som lärare ska ”se till att undervisningen till innehåll och uppläggning 

speglar både manliga och kvinnliga perspektiv”, ”respekterar andra människors egenvärde 

och integritet” samt ”inte accepterar att människor utsätts för förtryck och kränkande 

behandling”. I samma stycke står det även att eleverna ”förstår och respekterar andra folk och 

kulturer” (Lpf 94 2008:70) vilket också går att koppla till användandet av Harry Potter-

böckerna då handlingen utspelar sig i London, England och Skottland där inte bara 

skolväsendet ser annorlunda ut, utan även samhället och kulturtraditioner.  

  

4.1.2.2 Hur kan kopplingar göras mellan Harry Potter-boken och kursplanerna 

för Engelska A, B och C? 

I målen att uppnå efter kursen Engelska A står det att ”[e]leven skall förstå tydligt tal, från 

olika regioner, om ämnen som inte är helt obekanta”. Ett sätt att arbeta mot detta mål är att 

lyfta fram och diskutera de språkliga variationerna i böckerna. I Harry Potter-böckerna 

förekommer det karaktärer med olika engelska dialekter som författaren J.K Rowling har 

skrivit ut så fonetiskt det bara går. Hagrids dialekt påminner om skotsk engelska och här 

nedan visas ett utdrag ur en Hagrid-replik:  
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 ”‟No, it ruddy well wasn‟! said Hagrid indignantly. „On‟y anythin‟ ter do with magical creatures an‟ she 

 thinks it‟s got somethin‟ ter do with me. Yeh know she‟s bin lookin‟ fer a chance ter get rid of me ever  

 since I got back. I don‟t wan‟ ter go, o‟ course, but if it wasn‟ fer … wel … the special circumstances I‟m 

 abou‟ ter explain to yeh, I‟d leave righ‟ now, before she‟s go‟ the chance ter do it in front o‟ the whole 

 school, like she did with Trelawney.‟” (2003:607)  

 

Detta är ett ypperligt exempel på att det går att läsa sig till förståelse av tal från olika regioner 

i engelsktalande länder. Det står även i betygskriterierna för Engelska A (2000) att ”[e]leven 

tillgodogör sig innehållet också i regionalt färgad engelska när språket talas i lugnt tempo i 

vardagliga situationer.” När talet, i det här fallet, är nedskrivet så blir det också lättare för 

eleven att kunna läsa det i sin egen takt för att tillgodogöra sig innehållet i texten. Precis som 

följande kriterium också går i godo för: ”Eleven tillägnar sig huvudinnehållet i tydliga texter 

på sakprosa, facktexter och skönlitteratur samt tillgodogör sig detaljer vid en noggrannare 

läsning” (2000). 

 I likhet till Harry Potter and the Philosopher’s Stone kan även Harry Potter and the Order 

of the Phoenix kopplas till det kursplanen för Engelska A (2000) uttrycker, nämligen att 

eleven ska ”kunna läsa och förstå lättillgänglig skönlitteratur och genom litteraturen förvärva 

kunskaper om kulturtraditioner i engelskspråkiga länder.” Fokus på läsningen skulle kunna 

ligga vid en jämförelse mellan den svenska och den engelska skolan. Skolan Hogwarts är, 

trots att det inte är en verklig skola, fortfarande ett internat, något som är mycket vanligt i 

England men inte i Sverige. Skoluniformer förekommer på Hogwarts och eleverna bor där 

under terminen med undantag för sommar- och jullov. 

 När det kommer till användandet av Harry Potter-böckerna och kurserna Engelska B och C 

så går det att finna utdrag i dessa som ytterligare styrker undervisningsmöjligheter med 

böckerna. I målen för kursen Engelska B (2000) står det att eleven ska kunna ”läsa, 

sammanfatta och kommentera innehållet i längre skönlitterära texter” samt ”ha förmåga att 

skriftligt presentera ett innehåll på ett klart och väl strukturerat sätt samt kunna uttrycka sig 

varierat, personligt och med anpassning till mottagare och situation”. Harry Potter-böckerna 

går att tolka som ”längre skönlitterära texter”, vilket gör att användandet av böckerna går att 

koppla till även denna punkt i kursplanen. Även nedanstående punkt, som beskriver att eleven 

ska ”ha grundläggande orientering om engelskspråkig litteratur från olika epoker”, går att 

koppla till Harry Potter-böckerna på engelska. Att arbeta med Harry Potter-böckerna 

utvecklar inte elevernas kunskaper om alla epoker, men det utvecklar kunskaper om 
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samtidens litteratur. Ytterligare skönlitteratur bör behandlas i undervisningen för att utveckla 

elevens kunskaper om litteratur från ytterligare epoker. 

 I kursplanen för Engelska C (2000) står det att eleven ska: 

 

 kunna läsa skönlitteratur från några olika epoker och inom olika genrer samt kunna i anknytning till 

 läsningen reflektera över texternas innehåll och form utifrån olika perspektiv, kunna sammanställa och 

 skriftligt redovisa ett arbete och visa ett kritiskt förhållningssätt vid granskning och utnyttjande av olika 

 källor, [...] känna till utvecklingen inom något eller några områden som politik, samhällsliv, religion, 

 litteratur, film, konst eller musik i något engelskspråkigt land. 

 

Här har vi mycket som går att koppla till Harry Potter i engelskundervisningen på gymnasiet, 

bland annat religion, politik och samhällsliv som vi, i tidigare avsnitt i litteraturbakgrunden, 

har behandlat (se 2 Bakgrund). 

 

4.1.2.3 Hur kan Harry Potter-boken användas i engelskundervisningen på 

gymnasiet? 

Med utgångspunkt i denna Harry Potter-bok kan man arbeta tematiskt i 

engelskundervisningen då den behandlar många olika teman. Ett sådant tema är exempelvis 

familj och hem. I Harry Potter and the Order of the Phoenix förlorar Harry sin gudfar Sirius 

Black, ännu en person som stod Harry väldigt nära. Harry finner dock trygghet och 

gemenskap i Fenixordern och även en modersgestalt i Mrs Weasley. I engelskundervisningen 

kan man utgå från dessa situationer och låta eleverna dra paralleller till sin egen verklighet. 

Genom att utgå från fiktiva situationer kan det underlätta för eleverna att prata om tunga 

ämnen så som död och sorg eller av andra anledningar frånvarande nära och kära.  

 Som tidigare nämnt förekommer det ett flertal olika engelska dialekter i bokens dialog.  

Eftersom det står i kursplanen att eleven ska utveckla sina kunskaper om olika variationer 

inom det engelska språket är det en god idé att utgå ifrån Harry Potter-boken då bland annat 

Hagrids skotska dialekt förekommer. 

 

4.1.3 Harry Potter and the Deathly Hallows 

4.1.3.1 Hur kan kopplingar göras mellan Harry Potter-boken och Lpf 94? 

Enligt Lpf 94 (2008:67) ska eleverna utveckla sin förmåga att ta del av och analysera olika 

typer av litteratur. I syfte att vidareutveckla elevens läs- och analysförmåga ytterligare är det 
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en god idé att analysera Harry Potter and the Deathly Hallows (2007) då det är den sista och 

avslutande boken i Harry Potter-serien.  

 I Lpf 94 (2008:69) står det också att eleven ska utveckla sin kommunikationsförmåga. Av 

den anledningen kan det vara relevant att i bokdiskussioner utgå från denna Harry Potter-bok 

eller annan litteratur då bokdiskussioner ger eleverna tillfälle att diskutera, argumentera och 

resonera med varandra dvs. utveckla sin språkliga förmåga samt utveckla 

kommunikationsstrategier.  

 

4.1.3.2 Hur kan kopplingar göras mellan Harry Potter-boken och kursplanerna 

för Engelska A, B och C? 

I likhet med resultatredovisningen av den didaktiska läsningen av Harry Potter and the 

Philosopher’s Stone (1997) och Harry Potter and the Order of the Phoenix (2003) så går det 

att koppla även den sista boken Harry Potter and the Deathly Hallows (2007) till 

kursplanerna för Engelska A, B och C. Boken kan användas till att utveckla elevernas 

förmåga att söka och ta del av skönlitteratur, deras kunskap om olika engelskspråkiga 

samhällen och kulturer samt utveckla deras kommunikationsförmåga.  

 

4.1.3.3 Hur kan Harry Potter-boken användas i engelskundervisningen på 

gymnasiet? 

I den sista Harry Potter-boken sluts cirkeln vilket innebär att det går att använda sig av 

utvecklingsuppgifter, dvs. hur har exempelvis en specifik karaktär utvecklas genom böckerna, 

hur dialogen har förändrats, etc. Dialogen exempelvis är mer mogen och karaktärerna visar en 

mer mogen sida av sig själva. Molly Weasley, Rons timida mor, som till en början framstår 

som en kärleksfull, om än virrig, mor, skriker i slutstriden mot Bellatrix Lestrange ”NOT MY 

DAUGHTER, YOU BITCH” (2007:589). 

 

 

4.2 Lärarintervjuer 

4.2.1 Arbetar informanterna med Harry Potter-böcker i 

engelskundervisningen på gymnasiet? 

Vår intervjustudie visade att nio av totalt tio informanter inte använder sig av några Harry 

Potter-böcker i sin engelskundervisning på gymnasiet. Den informant som gjorde det använde 
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boken för att bedriva språkundervisning genom litteraturen. Informanten använde den första 

boken, Harry Potter and the Philosopher’s Stone (1997), i sin undervisning och diskuterade 

utifrån de personer, teman och stilistiska figurer. Dock nämnde sex av de nio informanter som 

inte använt böckerna i sin undervisning att de många gånger haft ett flertal elever som på egen 

hand valt att läsa någon Harry Potter-bok när eleverna exempelvis fått i uppgift att redovisa 

ett valfritt skönlitterärt verk. Vid dessa tillfällen var dock lärarna mer ansvarig för att bedöma 

elevernas bokredovisning och inte styra valet av bok. En av informanterna nämnde att 

resultatet var positivt när eleverna läste Harry Potter-böckerna på egen hand. Denna informant 

(L9) sade att ”[d]e elever som i dag är 18 har mer eller mindre vuxit upp med böckerna så för 

dem känns det naturligt att läsa böckerna och de har med spänning väntat på den sista delen.”  

 En informant nämnde också att hon ett flertal gånger använt sig av några Harry Potter-

filmer i sin undervisning dvs. att eleverna i klasserna tittade på filmerna och att läraren sedan 

gav dem olika typer av uppgifter som relaterade till filmerna de såg. Denna informant (L1) 

sade att ”Jag har haft elever som har läst dem när de har fått välja själva men inget sådant 

gemensamt utan det var bara filmen”.  

 

4.2.2 Vad har informanterna för uppfattningar angående användandet 

av Harry Potter-böcker i engelskundervisningen? 

Tre av tio informanter uttryckte att de inte använt sig av Harry Potter-böckerna i sin 

engelskundervisning för att de inte är personligt intresserade av science fiction och 

fantasyböcker. Tre informanter uttryckte att Harry Potter-böckerna är för långa för att kunna 

användas i engelskundervisningen på ett produktivt sätt. En informant nämnde exempelvis att 

Harry Potter-böckerna är för långa för att eleverna ska orka läsa dem och att hon inte har 

tillräckligt många undervisningstimmar för att kunna genomföra en sådan typ av 

engelskundervisning. Informanten (L2) sade: 

 

 Sen tycker jag att tjockleken talar emot böckerna. Dem är så extremt mastiga vad gäller antalet sidor. 

 Sedan kan det ju finnas böcker som är jättetunna och skittunga för det men just layouten och antalet sidor 

 i varje bok gör att det känns jättesvårt att få med mig dem [eleverna]. Även om det skulle finnas ett 

 intresse och så, för det kräver att elever är läsvana och när de ser en bok på fem, sex, sjuhundra sidor då 

 alltså då snackar vi många veckor alltså. Oftast har man inte den tiden, eller jag har inte den tiden med 

 mina elever. 
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Ytterligare en informant var inne på samma spår som informant L2 och menade på att 

bibliotekets lånetid på endast fyra veckor talade emot användandet av böckerna.  

 Tre av tio informanter ansåg att Harry Potter-böckerna troligtvis är bäst lämpade för 

barn/yngre ungdomar på antingen mellanstadiet (årskurs 4-6) eller högstadiet (årskurs sju till 

nio). I samband med detta nämnde informanterna att böckernas handling och genre troligtvis 

är för barnslig för gymnasieelever. En av de tre informanterna (L10) sade även att hon tyckte 

att språket i de första Harry Potter-böckerna var alldeles för lätt för att användas på 

gymnasiet. I kontrast till detta nämnde en annan informant att det skulle vara för krävande att 

använda sig av Harry Potter böckerna i engelskundervisningen på högstadiet och syftade 

främst på språknivån i böckerna. Informanten (L5) sade: ”Jag har arbetat på högstadiet och 

där har jag haft uppfattningen av att det [arbete med Harry Potter-böcker] är för tufft.” En 

annan informant (L9) sade att ”[b]öckerna anser jag att du behöver vara rätt gammal för att 

förstå och kunna tolka.” 

  

4.2.2.1 Harry Potter-böckerna är inte olämpliga som undervisningsmaterial i  

             engelskundervisningen på gymnasiet 

Samtliga informanter ansåg att Harry Potter-böckerna inte är skadliga för barn/ungdomar på 

något sätt. Tre av tio informanter sade bland annat att barn och ungdomar har förmågan att 

skilja på fantasi och verklighet. En informant (L4) jämförde Harry Potter med Pippi 

Långstrump: ”Jag tänker att det är som Pippi Långstrump. Kanske någon att se upp till men 

ändå förhålla sig till att det här inte är verkligt utan det här är en kontrast till den värld jag 

lever i.” En annan informant (L2) sade: 

 

 Jag tror att om man får en elev att vilja läsa oavsett vad det är för slags bok så tror jag att det är positivt. 

 Sen så precis med filmer eller dataspel eller vad det än är så tror jag att man som förälder eller vuxen bör 

 finnas för att diskutera och kunna förklara eller bara finnas som stöd i en hård värld. Och då tänker jag 

 inte att Harry Potter är det värsta en elev kan plocka upp och läsa. 

 

Ytterligare en informant nämnde Bröderna Lejonhjärta i samband med Harry Potter. Denna 

informant (L9) sade: 

 

 Det goda segrar alltid över det onda. Det finns ingen större skillnad mellan dessa böcker och böcker 

 såsom exempel Bröderna Lejonhjärta. Den boken ansågs otäck och kanske skadlig då den kom ut men jag 

 tror ingen har tagit skada av den. 
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Informanten (L10), som hävdade att språknivån var för låg för gymnasiet i de första Harry 

Potter-böckerna, sade så här när det kommer till innehållet i böckerna: ”Det finns däremot 

mycket att diskutera: det goda/det onda, vad man kämpar för i livet, människokännedom etc. 

Jag tror att man kan få ut mycket av dem om man tänker på innehållet.” 

 Vår intervjustudie visade också att samtliga informanter inte ansåg att Harry Potter-

böckerna på något sätt skulle vara olämpliga som undervisningsmaterial för att det inte är 

skönlitterära klassiker. En informant (L2) sade: 

 

 Alltså det är väl klart att det finns finlitteratur och fullitteratur precis som det finns fin- 

 och fulkultur. Jag tror att om man får en elev att vilja läsa oavsett vad det är för slags 

 bok så tror jag att det är positivt. 

 

En annan informant (L5) lyfte också fram detta och sade: 

 

 Allt som får de intresserade av böcker är bra. De får smak på en annan värld genom läsningen. Däremot 

 tror jag att en klassiker som exempelvis Moa Martinsson eller Selma Lagerlöf kan vara ”skadligt” då de 

 är så tråkiga. Eleverna får börja med något som ligger så långt ifrån deras intresse som möjligt och de 

 kanske aldrig mer vill läsa en bok efter det. Det kanske bli allergiska mot böcker. Det om något ger fel 

 effekt. 

 

Ytterligare en informant (L9) pekade också på detta genom att säga: 

 

 Du kan inte växa upp i dag utan att ha tagit del av dem. Om hemmen väljer att inte läsa dem så anser jag 

 att skolan är skyldig att presentera dem. Hur kan man låta barn växa upp utan att låta dem ta del av detta? 

 Populärlitteratur har väl aldrig skadat i undervisningssyfte? 

 

Ett flertal informanter nämnde till och med att det kan vara en fördel att använda sig av Harry 

Potter-böcker i engelskundervisningen av ett antal olika anledningar. En anledning var att de 

allra flesta känner till Harry Potter och att både böckerna och filmerna intresserar många. En 

informant (L3) sade exempelvis att ”den är ju så pass känd också så att av den anledningen 

kan det vara roligt att läsa någon sådan.” En annan informant (L6) sade: ”Sedan tror jag att 

man lätt får med sig eleverna om de fastnar för boken. En sporre till att läsa vidare.” En annan 

informant (L1) sade: 
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 Och dessutom om man vill ha eleverna på deras nivå så är ju Harry Potter ett bra exempel på det. Om de 

 ska börja läsa så är det kanske bättre att de börjar läsa Harry Potter först och sen kanske man kan mata på 

 med några andra lite tungare romaner. 

 

En annan informant uttryckte att böckernas goda kvalitet var en fördel. Informanten (L5) sade 

att ”De är magiska, de trollbinder.” Informanten nämnde också att en fördel är den 

skolatmosfär böckerna skildrar. Informanten (L5) sade exempelvis att ”I böckerna så 

framställs en helt fantastisk skolvärld, en underbar skolvärld som eleverna trivs i. Dessutom 

är lärarna stränga men med stora hjärtan.”  

 Fem av tio informanter uttryckte att huvudsaken inte är vad eleverna läser utan att de läser 

över huvudtaget och får in en läsvana. En informant (L3) pekade på detta genom att säga: 

 

 Sedan tror jag inte det spelar någon roll vad det är för genre eller författare, om det är en svensk eller 

 utländsk. Just att de läser tror jag är viktigt. Så om det är så att de själva tycker att den är bra och 

 intressant så får de jättegärna läsa den. 

 

En annan informant (L10) var inne på samma spår: 

 

Man måste ju kunna läsa olika typer av texter för att lära sig så mycket som möjligt och hitta en stil man 

själv gillar för att kunna fortsätta läsa på egen hand och se vitsen med det. En viktig del i läsningen tycker 

jag är att inspirera eleverna till att fortsätta läsa på egen hand. 

 

I samband med detta nämnde en informant (L1) att ”[b]evisligen är det många som har börjat 

läsa genom att läsa Harry Potter och sedan gått vidare till någonting annat”.  

 

4.2.2.2 Harry Potter-böcker i informanternas framtida engelskundervisning på 

gymnasiet 

Sex av tio informanter sade att de kan tänka sig att använda sig av Harry Potter-böckerna i sin 

engelskundervisning på gymnasiet i framtiden. En informant uttryckte att hon kan tänka sig 

att använda sig av böckerna om en annan lärare motiverar henne och visar att arbete med 

Harry Potter-böcker fungerar i engelskundervisningen. På liknande sätt uttryckte en annan 

informant att hon kan tänka sig att använda sig av böckerna om hon fick inspiration och tips 

på hur det kan gå till. Informanten sade exempelvis: 
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Det mest tydliga är väl om man kunde jämföra en av böckerna med filmen och se om det är några 

skillnader. Jag kanske skulle kunna läsa högt. Det beror på vilken ålder de är. Det går säkert att göra 

många spännande saker, bara man kommer på idéer. Det är väl det som är svårt, komma på idéer.  

 

Vår intervjustudie visade också att fem av tio informanter inte hade en klassuppsättning av 

någon Harry Potter-bok dvs. att de inte hade tillräckligt många böcker för att kunna använda 

sig av böckerna i sin engelskundervisning. En informant (L3) nämnde att hon kan tänka sig att 

använda sig av någon Harry Potter-bok i sin undervisning i framtiden om det fanns en 

klassuppsättning på skolan.  
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5 Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 

Syftet med denna undersökning var att undersöka och redovisa informanternas uppfattningar 

angående användandet av Harry Potter-böckerna i engelskundervisningen samt att ta reda på 

huruvida informanterna använder sig av böckerna i sin egen undervisning. Syftet med den här 

undersökningen var även att visa hur man kan didaktisera skönlitteratur med utgångspunkt i 

Harry Potter-böckerna. Vi tog också reda på om/hur det är möjligt att använda sig av Harry 

Potter-böcker i engelskundervisningen och om/hur det är möjligt att koppla dem till Lpf 94 

(2008) och kursplanerna för Engelska A, B och C på gymnasiet. Intervjustudien och den 

didaktiska läsningen visade att det är möjligt att använda sig av böckerna som en del av 

engelskundervisningen men att majoriteten av informanterna inte använder sig av dem i sin 

egen undervisning. Det visade sig också att tydliga paralleller kan dras mellan resultatet i 

denna undersökning och den teoretiska bakgrunden samt tidigare forskning inom detta 

område. Paralleller mellan resultatet av denna undersökning och tidigare forskning redovisas 

nedan.  

 

5.1.1  Resultatdiskussion angående intervjuer 

5.1.1.1 Harry Potter-böckerna är inte skadliga 

Taub och Servaty-Seib (2009:18) skriver att det finns föräldrar som är oroliga för att barn inte 

kan skilja på fantasi och verklighet och att Harry Potter-böckerna av den anledningen skulle 

vara olämpliga. Dock hävdar författarna att till och med femåringar bevisligen kan skilja på 

fantasi och verklighet enligt aktuell forskning inom detta område (Taub & Servaty-Seib 

2009:18). Detta kan kopplas till vår undersökning då våra intervjuer visade att samtliga 

informanter ansåg att Harry Potter-böckerna inte är skadliga för barn/ungdomar på något sätt.  

Tre av tio informanter sade bland annat att barn och ungdomar har förmågan att skilja på 

fantasi och verklighet. Samtliga informanter ansåg dessutom att Harry Potter-böckerna inte är 

olämpliga som undervisningsmaterial för att de är populärkultur och inte skönlitterära 

klassiker. Detta är en relevant fråga då Harry Potter-böckerna är populära i samtiden. 

Skönlitterära klassiker hör till andra epoker, men vi måste också behandla samtida litteratur i 

undervisningen. Trots detta visade vår undersökning att nio av totalt tio informanter ändå inte 

använder sig av Harry Potter-böckerna i sin undervisning.  
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5.1.1.2 Tar informanterna hänsyn till elevernas intresse för Harry Potter-

böckerna? 

Sundgren (2005:90ff) skriver att elevers lärande stimuleras av en undervisning som de 

upplever som intressant och meningsfull. Vidare refererar Sundgren (2005:93) Dewey och 

hävdar att undervisning bör ta hänsyn till elevers intressen och tidigare erfarenheter. Nilsen 

och Nilsen (2002) hävdar att elevers känslomässiga tillstånd vid lärandet spelar en avgörande 

roll vid kunskapsutvecklingen. I likhet till detta menar Stensmo (2009:207) att det är relevant 

för lärare att undervisningen tar hänsyn till elevers intressen då ”begreppet intresse har ett 

nära samband med motivation och attityd”. I kontrast till detta visade våra intervjuer att tre av 

tio informanter inte använder sig av Harry Potter-böckerna i sin engelskundervisning för att 

de själva inte är personligt intresserade av fantasy-genren. Dock nämnde samma tre 

informanter och ytterligare tre informanter att de många gånger haft ett flertal elever som på 

egen hand valt att läsa någon Harry Potter-bok när eleverna exempelvis fått i uppgift att 

redovisa ett valfritt skönlitterärt verk. Baserat på detta kan slutsatsen dras att ett flertal av 

informanternas elever tydligt visar intresse för Harry Potter-böckerna men att informanterna 

trots detta inte använder böckerna i undervisningen då de själva inte är personligt intresserade 

av dem. Det är möjligt att informanterna har dålig insikt i elevernas intressen. Dock är det 

också möjligt att informanterna saknar motivation för att ta hänsyn till elevernas intressen. 

Kanske bör informanterna fokusera mer på elevernas intressen och inte basera undervisningen 

på enbart sina egna personliga intressen. Det är möjligt att elevernas studiemotivation 

förbättras om undervisningen fokuserar mer på elevernas intresseområden. Med andra ord kan 

det vara en god idé att använda sig av Harry Potter-böckerna i undervisningen då ett flertal av 

informanternas elever redan visar intresse för dem.   

 Fem av totalt tio informanter sade att det inte spelar någon roll vad eleverna läser så länge 

de läser överhuvudtaget och får tillfälle att utveckla sin läsförmåga och skaffa sig en läsvana.  

Även detta kan kopplas till det Sundgren (2005:90ff) och Stensmo (2009:207) skriver om.  

Med andra ord kan det vara relevant för informanterna att använda sig av Harry Potter-

böckerna i engelskundervisningen då dessa välkända böcker kan stimulera elevernas 

nyfikenhet och intresse för läsning samt vara en del i processen till att utveckla en god 

läsförmåga samt läsvana hos eleverna.   
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5.1.1.3 Harry Potter-böckerna är inte barnböcker 

Eftersom några av våra informanter hade uppfattningen om att Harry Potter-böckerna var mer 

lämpade för lägre åldrar är det relevant för vår undersökning att behandla huruvida de är det 

eller inte. J.K Rowling  har uttryckt att Harry Potter-böckerna inte är specifikt barnböcker då 

de innehåller skämt och referenser som underhåller både barn och vuxna. Med andra ord är 

böckerna medvetet riktade till både yngre och äldre läsare (2001:51). I kontrast till detta 

visade vår undersökning att tre av tio informanter ansåg att Harry Potter-böckernas handling 

och genre troligtvis är för barnslig för att kunna användas i engelskundervisningen på 

gymnasiet. Något som talar emot informanternas uttalande angående detta är att 

informanterna samtidigt uttrycker att ett flertal av deras elever själva valt att läsa Harry 

Potter-böckerna på egen hand vilket indikerar att det finns ett intresse för böckerna bland 

vissa av informanternas elever. Dessutom nämnde inte dessa informanter huruvida språknivån 

i böckerna är lämpliga eller ej för engelskundervisning på gymnasiet vilket är en relevant 

fråga. Dock nämnde en annan informant att det är fullt möjligt för engelsklärare att anpassa 

uppgifterna efter gymnasieelevernas ålder och språknivå istället för att helt utesluta 

användning av böckerna i undervisningen.  

 Tre av tio informanter nämnde också att böckerna troligtvis är bäst lämpade för 

engelskundervisning på mellanstadiet eller högstadiet dvs. för elever mellan 10-15 års ålder. 

Dessa tre informanter har dock inte undervisat på varken mellanstadiet eller högstadiet. Med 

andra ord baserar informanterna denna åsikt på deras egna antaganden och inte personlig 

erfarenhet eller aktuell forskning. I kontrast till detta sade en annan informant, som däremot 

har undervisat på högstadiet, att det troligtvis skulle vara för krävande att använda sig av 

Harry Potter-böckerna i engelskundervisningen på högstadiet och syftade på språknivån i 

böckerna.  

 

5.1.1.4 Informanternas förutsättningar för att använda sig av Harry Potter-

böckerna i engelskundervisningen 

Att det finns en mängd information och konkreta uppgifter om hur man kan använda sig av 

böckerna i undervisningen, vittnar om att det är fullt genomförbart. Via internet och böcker 

kan lärare få information om allt från färdiga lektionsplaneringar till konkreta uppgifter. Till 

och med denna uppsats erbjuder ett flertal tips angående undervisningsmoment med 

utgångspunkt i Harry Potter-böckerna. Dock visade våra intervjuer att informanterna har olika 
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förutsättningar för att kunna använda Harry Potter-böckerna i undervisningen. Fem av tio 

informanter hade inte någon klassuppsättning av någon av Harry Potter-böckerna vilket 

försvårar användandet av böckerna i undervisningen. Slutsatsen kan dras att skolornas 

ekonomiska förutsättningar påverkar undervisningen och möjligheten att använda sig av 

Harry Potter-böckerna. Dock är det möjligt för engelsklärare att använda sig av utdrag ur 

böckerna istället för hela verken om förutsättningen att använda hela verken saknas. 

Dessutom är det oklart huruvida informanterna över huvudtaget har diskuterat med 

skolledningen angående inköp av Harry Potter-böcker. 

 Tre av tio informanter ansåg också att Harry Potter-böckerna är för långa för att eleverna 

ska orka läsa dem. En av dessa informanter ansåg att bibliotekets lånetid på fyra veckor i 

kombination med Harry Potter-böckernas omfång var ett hinder för eleverna dvs. lånetiden är 

för kort för att eleverna ska hinna läsa dem. I en sådan situation kan det också vara relevant att 

använda sig av utdrag ur böckerna istället för hela verken. Samtidigt sade en av dessa tre 

informanter att det självklart finns tunna böcker som är komplicerade och krävande att läsa. 

Det är möjligt att ett verks antal sidor inte nödvändigtvis vittnar om svårighetsgraden på 

läsningen. Visserligen kan Harry Potter-böckerna upplevas som något långa men samtidigt är 

innehållet och språket anpassat för att underhålla både barn, ungdomar och vuxna läsare, 

enligt J.K Rowling själv (2001:51). En av informanterna nämnde också att hon inte har 

tillräckligt med undervisningstimmar för att kunna använda sig av Harry Potter-böckerna i 

undervisningen. Naturligtvis kan det tänkas vara för mycket begärt att använda sig av hela 

Harry Potter-bokserien i engelskundervisningen på gymnasiet. Dock är det bevisligen 

genomförbart att använda sig av åtminstone en av böckerna då en av våra informanter (L8) 

har lyckats göra just det. I detta fall fick eleverna läsa en Harry Potter-bok och sedan fick de 

olika typer av uppgifter kopplade till boken de läst. Vid de fall där eleverna saknar motivation 

till läsning skulle läraren kunna arbeta kapitelvis med en Harry Potter-bok samt genomföra 

gemensamma bokdiskussioner. Det är möjligt att en sådan undervisning ger tillräckligt med 

stöd och stimulans för att eleverna ska fortsätta läsa vidare. Ett alternativ är också att arbeta 

med ett utdrag ur en Harry Potter-bok och om det visar sig att intresse finns så kan man sedan 

arbeta med resten av boken. Med andra ord kan det vara relevant att prova någon av 

ovanstående förslag istället för att utesluta Harry Potter-böckerna helt och hållet utan att först 

åtminstone ge eleverna en chans att försöka läsa och arbeta med dem. 
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5.1.1.5 Harry Potter i informanternas framtida engelskundervisning 

Sex av totalt tio informanter uttryckte att de kan tänka sig att använda sig av Harry Potter-

böckerna i sin engelskundervisning på gymnasiet i framtiden. De informanter som nämnde att 

de kan tänka sig att använda Harry Potter-böckerna i framtiden nämnde olika anledningar till 

att göra det. Böckernas och filmernas popularitet är en sådan anledning och elevernas intresse 

var en annan anledning. Dock nämnde ett par informanter att de inte vet hur en sådan 

undervisning skulle kunna se ut och att de behöver tips och råd då de inte har några egna idéer 

angående detta. Det kan tänkas vara svårt att på egen hand skapa uppgifter och 

undervisningsmoment som utgår från en Harry Potter-bok. Dock är det oklart huruvida dessa 

informanter aktivt sökt information om en sådan typ av undervisning. Däremot kan slutsatsen 

dras att det finns en mängd litteratur och hemsidor som fokuserade på just olika sätt att 

använda sig av Harry Potter-böckerna som en del av undervisningen då vi kommit i kontakt 

med sådan information inför denna undersökning (se 2 Bakgrund). Det är möjligt att 

informanterna inte har tillräckligt med tid för att leta reda på en sådan typ av information. 

Dock är det också möjligt att lärarna saknar motivation för att aktivt söka efter information 

om Harry Potter-böckernas olika användningsområden och tycker det är bekvämt med en 

undervisning som de redan är bekanta med.   

 

5.1.2 Resultatdiskussion angående didaktisk läsning 

Harry Potter-böckerna är inte skrivna i direkt koppling till styrdokumenten. Men, vår 

didaktiska läsning visar att om en lärare vill använda sig av dessa populära böcker så är det 

möjligt att koppla till både Lpf 94 och kursplanerna för Engelska A, B och C. Vår didaktiska 

läsning visar även att det är möjligt att använda sig av Harry Potter and the Philosopher’s 

Stone (1997), Harry Potter and the Order of the Phoenix (2003) och Harry Potter and the 

Deathly Hallows (2007) på ett antal olika sätt i engelskundervisningen på gymnasiet och som 

tidigare nämnts kan resultatet av vår didaktiska läsning kopplas till den teoretiska bakgrund 

och tidigare forskning inom detta område som bland annat ligger till grund för denna 

undersökning (se 2 Bakgrund).  Dock utesluter vi inte, som vi nämner i inledningen, att annat 

litteratur också har didaktisk potential.  

 Per Olov Svedner (2006:162) nämner de fyra didaktiska frågorna: ”Vad? Varför? För 

vilka? och Hur?” vilka också har genomsyrat vår didaktiska läsning av de tre utvalda Harry 

Potter-böckerna. Varför man ska använda sig av Harry Potter-böckerna svarar vi på bland 
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annat genom att koppla undervisningen till styrdokumenten och visar därmed hur man kan 

didaktisera Harry Potter-böckerna. Vi ger också konkreta uppgifter och exempel på hur lärare 

kan arbeta med böckerna (se bilaga E, F och G). De undervisningsmoment och uppgifter vi 

tar upp i den här uppsatsen har också tydliga syften om varför de är lämpliga och vad de 

utvecklar hos eleverna i förhållande till styrdokumenten.  

 Deets (2009) hävdar exempelvis att det är en god idé att diskutera det fiktiva samhälle som 

förmedlas i Harry Potter-böckerna i syfte att utveckla elevernas kunskaper och analysförmåga 

angående politik, maktförhållanden, sociala ansvarsfrågor, etiska spänningar samt 

institutionella beteenden. Att utgå från Harry Potter-böcker vid sådana diskussioner är 

relevant då eleverna på så vis för tillfälle att diskutera ett fiktivt samhälle som eleverna är 

bekanta med men som de samtidigt kan analysera och diskutera det. Detta kan kopplas till vår 

undersökning då vår didaktiska läsning visade att eleverna efter Engelska A kursen enligt 

kursplanen ska ha viss kunskap om bland annat samhällsförhållanden, levnadssätt och 

kulturer i olika engelskspråkiga samhällen. Vår didaktiska läsning visade att ett möjligt 

undervisningsmoment är att eleverna skulle kunna ta del av information gällande 

samhällsförhållanden i olika engelskspråkiga områden och utveckla sina kunskaper om dessa 

för att sedan undersöka vilka av dessa samhällen/samhällsförhållanden som speglas i Harry 

Potter-böckerna. På så vis utvecklar eleverna sin analysförmåga samt sina kunskaper om olika 

engelskspråkiga samhällen. Naturligtvis är det möjligt att använda andra skönlitterära verk 

som stöd i diskussioner om engelskspråkiga samhällen och politik. Dock är det relevant att 

använda sig av Harry Potter-böckerna då det tydligt framstår ett brittiskt samhälle som 

eleverna kan diskutera. 

 Nilsen och Nilsen hävdar att J.K Rowling i Harry Potter-böckerna skapat en mängd nya ord. 

Enligt Nilsen och Nilsen (2002) baserar författaren de nya orden på redan existerande ord. De 

menar också att processen att skapa nya ord baserat på redan existerande ord är en vanlig 

process som sker i naturligt språk och att undervisande lärare bör ge eleverna tillfälle att 

bekanta sig med denna process och samtidigt stödja elevernas utveckling av ordförråd. Det 

Nilsen och Nilsen (2002) skriver om kan kopplas till denna undersökning då vår didaktiska 

läsning visat att ett möjligt undervisningsmoment är att informera eleverna om hur processen 

för skapelsen av nya ord inom det engelska språket och stimulera deras kunskapsutveckling 

angående detta. Sedan kan eleverna få i uppgift att undersöka vilka nya ord som förekommer i 

Harry Potter-böckerna och analysera hur J.K Rowling skapat dem. Eleverna kan också få en 

kort uppgift som går ut på att skapa egna nya ord på engelska. Det är möjligt att ett sådant 

undervisningsmoment kan leda till att eleverna utvecklar sina kunskaper om hur nya och 
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gamla ord kan relatera till varandra, hur nya ord kan skapas och samtidigt utveckla och 

fördjupa sitt engelska ordförråd genom att själva analysera ord och hur de förhåller sig till 

varandra.      

 Grammatikundervisning i engelskämnet går även den att koppla till användandet av Harry 

Potter-böckerna. Då kan eleven sätta sina teoretiska kunskaper, som har erhållits vid läsandet 

av Harry Potter, i praktiken när han eller hon får leta efter ett ords betydelse med hjälp av 

exempelvis morfem, prefix eller suffix. Precis som Nilsen och Nilsen (2002) redan nämnt så 

skapar J.K Rowling nya ord som hon baserar på ord som läsaren redan är bekant med. 

Författarna hävdar även att detta sätt att undervisa är att föredra då syftet med lektioner är att 

utveckla elevers ordförråd och inlärningen går lättare om eleven redan kan avkoda delar av 

ordet. När det kommer till den här typen av inlärning och en koppling till Harry Potter-

böckerna så skriver Nilsen och Nilsen (2002) vidare att J.K Rowling har en förmåga att 

placera in de nya orden i handlingen vilket gör det lättare för eleven att lista ut ordets 

betydelse. Författarna skriver till och med att engelsklärare har mycket att lära av J.K 

Rowlings teknik vilket, enligt vår mening, är ytterligare en orsak till att använda böckerna i 

sin engelskundervisning. Nilsen och Nilsen (2002) skriver vidare att dessa typer av övningar 

stärker elevernas självförtroende då de på ett effektivt sätt kan återvinna sin kunskap om 

morfem när de letar efter ords betydelse i Harry Potter-böckerna. Författarna avslutar med att 

säga att denna inlärningsprocess inte bara går ut på att lära sig enstaka ord utan att detta 

inlärningssätt även främjar elevernas analytiska förmåga. Denna process gör även att eleverna 

lär för livet då det blir djupinlärning och inte ytinlärning inför ett prov.   

 Uppgiften med mytologiska varelser (Schafer, 2000) är ett sätt för eleverna att, även där, 

koppla befintlig kunskap, med förutsättningen att man som lärare har gått igenom 

litteraturhistoria med eleverna, till ny kunskap, dvs. karaktärerna i Harry Potter-böckerna. I 

kursplanen för Engelska A står det att eleven ska ”kunna läsa skönlitteratur från några olika 

epoker och inom olika genrer samt kunna i anknytning till läsningen reflektera över texternas 

innehåll och form utifrån olika perspektiv” (2000). ”Olika perspektiv” i det här fallet skulle 

kunna vara att dra paralleller med litteratur från Antiken, med sina mytologiska varelser, till 

Harry Potter-böckerna vars karaktärer har många av de drag som mytologiska varelser hade 

då.     

  Som tidigare nämnts visade vår didaktiska läsning att det är möjligt att använda sig av 

Harry Potter-böckerna i engelskundervisningen på olika sätt . Eleverna skulle exempelvis 

kunna få i uppgift att argumentera för eller emot sorteringshatten och huruvida den är 

diskriminerande eller ej. De skulle också kunna beskriva likheter och skillnader mellan den 
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skotska och irländska dialekten och exemplifiera dessa genom att ta exempel ur någon Harry 

Potter-bok och de skulle kunna få i uppgift att välj ut en karaktär i Harry Potter-boken som de 

gör ett personporträtt av.  

 Vår undersökning har också funnit att Harry Potter-böckerna kan kopplas till både Lpf 94 

(2008) och kursplanerna för Engelska A, B och C på ett antal olika sätt. Harry Potter-

böckerna kan exempelvis vara stöd i diskussioner i samtal om jämlikhet mellan kvinnor och 

män, allas lika värde och människolivets okränkbarhet dvs. den värdegrund som Lpf 94 

(2008:59-63) förmedlar. Böckerna kan också användas i engelskundervisningen i sådana 

undervisningsmoment vars syfte är att utveckla elevernas förmåga att ta del av och analysera 

skönlitteraturs samt utveckla sina kunskaper om och diskutera kulturer och levnadssätt i 

engelskspråkiga länder vilket är kriterier som nämns i kursplanerna för Engelska A, B och C 

kurserna (2000) på gymnasiet. Då vår didaktiska läsning har visat att dessa tre Harry Potter-

böcker kan kopplas till både läroplanen för gymnasiet samt kursplanerna för ämnet Engelska, 

kan slutsatsen dras att det är relevant för lärare att använda sig av dessa Harry Potter-böcker 

som en del av engelskundervisningen. 

 Det är visserligen möjligt att använda sig av böckerna i engelskundervisningen. Dock 

påverkas detta också av de enskilda skolornas samt lärarnas förutsättningar för att göra det. 

Det bästa alternativet är att ha tillgång till klassuppsättningar av en eller flera av böckerna. 

Dock har inte alla skolor en budget som tillåter det. Vid sådana fall kan läraren dock använda 

sig av utdrag ur böckerna.  

 Att Harry Potter-böckerna kan användas i engelskundervisningen på ett flertal olika sätt 

framstår tydligt. Vad resultatet blir av sådana undervisningsmoment är dock oklart då vi inte 

praktiskt genomfört en sådan undervisning i skolverksamheten. Det kan i framtiden vara 

relevant att genomföra de undervisningsmoment som föreslås i denna uppsats och för 

framtida undersökningar kan det också vara relevant att observera en sådan undervisning.  

 

5.2 Metoddiskussion 

5.2.1 Metoddiskussion angående intervjustudie 

Vi valde en kvalitativ metod för denna undersökning och det visade sig att det var den 

lämpligaste forskningsmetoden för att kunna uppfylla undersökningens syfte och 

forskningsfrågor. Kvalitativa studier kritiseras visserligen för att det ofta låga antalet 

informanter gör det svårt att generalisera (Stukát 2005:32) men avsikten med denna 

undersökning var aldrig att generalisera och därför har vi inte gjort det. Avsikten med vår 
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undersökning var bland annat att ta reda på vilka uppfattningar informanterna har kring 

användandet av Harry Potter-böcker i engelskundervisningen på gymnasiet och huruvida 

informanterna använder sig av Harry Potter-böcker i sin undervisning. Den valda kvalitativa 

metoden gjorde det möjligt att ta reda på informanternas olika uppfattningar samt att gestalta 

dessa.  

 För intervjustudien valde vi semistrukturerade personliga intervjuer som forskningsmetod. 

Tack vare denna metod fick vi tillgång till en djupare information då informanten tilläts tala 

obehindrat under intervjuerna samt att vi som intervjuare kunde ställa följdfrågor till 

informanten vid behov. En nackdel med intervjuer är dock att det är svårt att avgöra huruvida 

vår närvaro som intervjuare påverkar informanternas svar på något sätt. Vi vill gärna tro att 

informanterna yttrade sina verkliga uppfattningar. Dock ställs vi inför samma problematik 

som många andra intervjuare dvs. att vi inte vet huruvida informanterna baserade sina svar på 

sina genuina åsikter eller om de baserade sina svar på vad de tror att vi som intervjuare vill 

höra. Trots detta kan vi dra slutsatsen att intervjuerna var relevanta för vår undersökning då de 

innebar en åtkomst till en djupgående betydelsefull information som troligtvis inte hade varit 

lika tillgänglig om vi hade använt oss av enkäter istället för intervjuer.  

 Vilken typ av frågor som ställs under en intervju spelar en avgörande roll angående vilken 

typ av information intervjuaren får (Stukát 2005:37). Med andra ord har frågornas 

formulering och hur de ställs en direkt påverkan på vilken typ av information den intervjuade 

väljer att ge. Formuleringarna för våra intervjufrågor var lämpliga och passande för vår 

undersökning då de var öppna och relaterade till undersökningens syfte och forskningsfrågor. 

Som ett resultat av detta kunde undersökningens informanter ge omfattande svar som var 

relevanta för undersökningen.  

 Vi fann även att det var en god idé att använda oss av digitala bandspelare vid intervjuerna 

då det gjorde det möjligt för oss båda att utan hinder återgå till ljudmaterialet. På så vis var 

informanternas egna exakta ord alltid tillgängliga som ljudfiler och vi behövde inte förlita oss 

på vårt minne. Det var också en god idé att transkribera samtliga intervjuer då de underlättade 

analysen av intervjusvaren. Transkriberingar av intervjuerna gjorde informanternas svar 

visuellt tillgängliga och vi var inte begränsade till en enbart lyssna på intervjusvaren för att 

kunna analysera dem.  

 Sammanfattningsvis kan det konstateras att en kvalitativ metod med semistrukturerade 

intervjuer var den lämpligaste forskningsmetoden för vår intervjustudie och för 

undersökningen i stort.  
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5.2.2 Metoddiskussion angående didaktisk läsning 

För den didaktiska läsningen valdes tre Harry Potter-böcker (1997, 2003, 2007). Vår analys 

av dessa tre böcker gick till på så sätt att vi först läste igenom dem för att få en helhetsbild. 

Sedan gjorde vi en detaljerad analys av böckernas olika aspekter i enlighet med vårt 

förberedda analsyschema. Dessa aspekter försökte vi sedan koppla till Lpf 94 (2008) och 

kursplanerna för Engelska A, B och C (2000) med hjälp av didaktiska frågor. Till sist gjorde 

vi tolkning ur ett lärarperspektiv av böckernas olika aspekter och tog reda på hur böckerna 

kan användas i engelskundervisningen på gymnasiet.  

 Visserligen hade vi alternativet att göra en didaktisk läsning av samtliga Harry Potter-

böcker men det var inte möjligt på grund av dels uppsatsen omfång, dels tidsbegränsningar. 

Vårt urval av böcker visade sig vara lämpligt då vi fick information om bokseriens början, 

mitt och slut. Med andra ord fick vi på så vis en helhetsbild av utvecklingen angående bland 

annat handling, karaktärer och böckernas språknivå. Tack vare bland annat urvalet av böcker 

kunde undersökningens syfte uppfyllas och undersökningens forskningsfrågor besvaras.  

 Vi fann också att det var en god idé att skapa ett textanalysschema för den didaktiska 

läsningen, baserat på Rombergs (1987) beskrivning av grundbegreppen för textanalys. Detta 

textanalysschema gav oss riktlinjer för vår läsning och analys av Harry Potter-böckerna och 

försäkrade att den didaktiska läsningen var relevant för undersökningens syfte och 

forskningsfrågor. Om vi inte hade använt oss av textanalysschemat hade den didaktiska 

läsningen varit mer tidskrävande och delar av resultatet hade troligtvis inte varit relevant för 

undersökningen.  

 Via vår didaktiska läsning tog vi reda på hur Harry Potter-böckerna kan kopplas till Lpf 94 

(2008) och de nuvarande kursplanerna för Engelska A, B och C (2000). Under våren 2011 

blev dock nya kursplaner tillgängliga för allmänheten via skolverket. Dessa nya kursplaner 

kommer att officiellt tas i bruk under hösten 2011 och då kommer de nuvarande kurserna 

Engelska A, B och C på gymnasiet att kallas för Engelska 5, 6 och 7. Visserligen hade vi 

alternativet att använda oss av de nya kursplanerna för GY11 (gymnasiet 2011) men vi valde 

att använda oss av de nuvarande kursplanerna då det är de som våra informanter och vi själva 

var bäst bekanta med. Om vi hade använt oss av de kommande kursplanerna så hade 

informanterna troligtvis inte kunnat ge någon meningsfull information då de inte hunnit 

undervisa enligt de nya kursplanerna eftersom de ännu inte tagits i bruk i skolverksamheten.  
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5.2.3 Intervjuerna och den didaktiska läsningen kompletterar varandra 

Som tidigare nämnts valde vi att göra dels en intervjustudie, dels en didaktisk läsning för att 

svara på våra forskningsfrågor och uppnå undersökningens syfte. Vi fann att dessa två 

moment kompletterade varandra väl och var en god kombination för undersökningen. Om vi 

enbart hade intervjuat informanterna hade vi inte fått tillång till samma djupgående 

information om böckernas möjligheter att användas i undervisningen. Med andra ord så hade 

vi troligtvis inte blivit lika insatta i böckernas olika användningsområden inom 

engelskundervisningen och inte eller kommit fram till konkreta undervisningsmoment om vi 

inte hade kompletterat med den didaktiska läsningen. Om vi istället enbart gjort den 

didaktiska läsningen utan intervjuer så hade vi inte fått veta om informanterna är medvetna 

om dessa möjligheter och utnyttjar dem i undervisningen. Resultatet vi fick av intervjuerna 

och den didaktiska läsningen kompletterade alltså varandra och gjorde det möjligt för oss att 

få tillgång till en djupgående, meningsfull information som var nödvändig för 

undersökningens syfte. 
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6 Avslutning 

Denna undersökning visade att det är möjligt att koppla Harry Potter and the Philosopher’s 

Stone (1997), Harry Potter and the Order of the Phoenix (2003) och Harry Potter and the 

Deathly Hallows (2007) till kursplanerna för Engelska A, B och C på gymnasiet samt till Lpf 

94 (2008). Undersökningen visade också att det är möjligt att skapa konkreta 

undervisningsmoment/uppgifter baserat på dessa tre Harry Potter-böcker med koppling till 

ovan nämnda styrdokument. Vi vill också betona att den här undersökningen inte utesluter att 

annan skönlitteratur har ett didaktiskt värde då vår fokus låg vid de tre ovanstående Harry 

Potter-böckerna. Förmodligen är all sorts skönlitteratur applicerbar i en liknande 

undersökning.  I kontrast till detta visade undersökningen också att nio av tio informanter inte 

använder sig av några Harry Potter-böcker i sin engelskundervisning på gymnasiet trots att 

samtliga informanter samtidigt uttryckte att Harry Potter-böckerna inte är skadliga för barn 

och ungdomar på något sätt och att de inte är olämpliga som undervisningsmaterial för att de 

är populärkultur. Sex av tio informanter nämnde också att de haft ett flertal elever som visat 

intresse för Harry Potter-böckerna och har läst dem när de har fått välja ett valfritt 

skönlitterärt verk.  Dock återstår det frågor som relaterar till vår forskning, som till exempel: 

Saknar informanterna insikt i sina elevers intressen? Saknar informanterna motivation för att 

ta hänsyn till elevernas intressen och basera undervisningen på dem? Har informanterna över 

huvudtaget diskuterat inköp av Harry Potter-böcker med skolledningen eller bara antagit att 

det inte är möjligt? Baserar lärarinformanterna sina svar på vad de tror att vi som 

lärarstudenter vill höra? Dessa frågor kan vara relevanta för framtida större undersökningar. 

Dessutom kan det vara relevant att göra en undersökning kring resultatet av sådana 

undervisningsmoment som är baserade på någon av Harry Potter-böckerna och huruvida 

elevernas studieresultat påverkas av en sådan typ undervisning. 
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Bilaga A 

Missivbrev/Samtyckesbrev 

En undersökning om användandet av Harry Potter-böckerna i klassrummet 

 

Hej! 

 

Vi heter Alexandra Medin och Ingeborg Dahlqvist och är lärarstuderande på Mälardalens 

högskola. Under vårterminen 2011 skriver vi ett examensarbete tillsammans där har valt att 

göra en didaktisk läsning av Harry Potter-böckerna för att ta reda på hur lärare kan använda 

sig av Harry Potter i engelskundervisningen på gymnasiet. Som ett komplement till vår 

didaktiska läsning av böckerna vill vi nu veta vad du har för åsikter om användandet av Harry 

Potter-böckerna i undervisningen.  

 

Syftet med undersökningen är att undersöka huruvida engelsklärare använder sig av Harry 

Potter-böckerna eller inte. Du som informant behöver inte använda dig av Harry Potter-

böckerna för att kunna vara med i undersökningen. Vi vill ta del av dina uppfattningar om 

användandet av Harry Potter-böckerna i engelskundervisningen.  

 

Väljer du att medverka i undersökningen kommer du att delta i en intervju med en av oss som 

tar max 30 minuter att genomföra och som spelas in med hjälp av en digital diktafon. 

Ljudmaterialet kommer sedan att transkriberas dvs. skrivas ned på papper. Under intervjun får 

du svara på frågor om vad du anser om användandet av Harry Potter-böckerna i 

engelskundervisningen på gymnasiet. Slutresultatet kommer att jämföras med våra slutsatser 

från vår didaktiska läsning av böckerna.  

 

Deltagandet är helt frivilligt och du har rätt att avbryta din medverkan. Du har rätt att själv 

bestämma hur länge och på vilka villkor du deltar i undersökningen. Uppgifterna du lämnar är 

helt konfidentiella och både ljudmaterialet och transkriberingarna kommer att förvaras  

skyddat. Du är anonym på så vis att utomstående inte kan identifiera dig via uppgifterna du 

lämnar och uppgifterna du lämnar används inte för något annat syfte än forskning.  

 

Undrar du över något så tveka inte att kontakta oss! 

 

Med vänliga hälsningar  

 

Ingeborg Dahlqvist   Alexandra Medin 

E-mail: idt06001@student.mdh.se  E-mail: amn06004@student.mdh.se 

Telefon: 073-6949710   Telefon: 070-480 04 50 

 

Jag har tagit del av och förstått ovanstående information och väljer att medverka i  

undersökningen: 

 

………………………………………………………………………………. 

mailto:idt06001@student.mdh.se
callto:+46704800450
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Bilaga B 

Intervjufrågor 

 

o Har du använt dig av Harry Potter-böckerna i din engelskundervisning?  

o Varför/varför inte?  

 Om ja, hur använde du dig av Harry Potter-böckerna i undervisningen? 

 Vad blev resultatet av en sådan undervisning? Vad fick den för respons från 

eleverna? 

 Hur kopplade du användandet av Harry Potter-böckerna till kursplaner och 

läroplanen? 

o Om nej, skulle du vilja använda dig av böckerna i framtiden? Varför/varför inte? 

o Tror du att Harry Potter skulle vara skadligt för barn/ungdomar? Varför/varför inte? 

o Är Harry Potter-böckerna olämpliga som undervisningsmaterial för att det är 

populärkultur och inte en skönlitterär klassiker? 
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Bilaga C 

Informantlista 

L1 –2011-03-22 

L2 –2011-03-21 

L3 –2011-03-31 

L4 –2011-03-22 

L5 –2011-03-30 

L6 –2011-03-30 

L7 –2011-04-27 

L8 –2011-04-27 

L9 –2011-05-02 

L10-2011-05-11 
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Bilaga D 

Textanalysschema 

 

1. Hur kan kopplingar göras mellan nedstående aspekter av Harry Potter-boken och Lpf 

94? 

2. Hur kan kopplingar göras mellan nedstående aspekter av Harry Potter-boken och 

kursplan för Engelska A, B och C på gymnasiet? 

3. Hur kan delar av nedstående aspekter av Harry Potter-boken användas i 

engelskundervisningen på gymnasiet? 

 

Relevanta aspekter ur av Harry Potter-boken: 

 Handling 

 Motiv 

 Tema 

 Karaktärer/människogestaltning 

 Tid 

 Rum/miljö 

 Yttre komposition 

 Inre komposition 

 Dialog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

Bilaga E 

Konkreta uppgifter till Harry Potter and the Philosopher’s Stone 

 

1. Skriv en argumenterande text. I texten ska du argumentera för eller emot något.  Du 

får välja argumentationsämne själv men ett kriterium är att texten på något vis ska 

vara kopplad till Harry Potter and the Philosopher’s Stone. Du kan till exempel välja 

att argumentera för att det är diskriminerande att tvingas sorteras in elevhem baserat 

på personlighet och bakgrund av en magisk sorteringshatt. De elever som blir 

sorterade in i elevhemmet Slytherin får genast stå ut med andras antaganden om att de 

är lömska och förrädiska då ett flertal av samhällets onda trollkarlar och häxor tillhört 

just Slytherin under sin skoltid på Hogwarts. Hur skulle det vara om ni inte fick välja 

gymnasielinje själva utan ni blir indelade beroende på vilken familj ni kommer från 

och vad för personligheter ni har? 

 

2. Analysera Hagrids dialekt i boken och jämför det med andra karaktärers tal eller 

standardbrittiska i allmänhet. Citera Hagrid och identifiera de huvudsakliga 

skillnaderna. (Ett sådant citat skulle exempelvis kunna vara: ‟”I‟d not say no ter 

summat stronger if yeh‟ve got it, mind” (1997:40).  Ur detta citat kan det konstateras 

att Hagrid ersatt to till ter, something till summat och you’ve till yeh’ve. ) 

 

3. ”The Philosopher‟s Stone”, på svenska ”de vises sten” skapades i boken av 

Dumbledore och en man vid namn Nicolas Flamel. Nicolas Flamel har existerat på 

riktigt. Sök efter fakta om Nicolas Flamel. Vad finner du för likheter mellan den 

”riktiga” personen och karaktären i boken? 

 

4. Fluffy, den trehövdade hunden, har likheter med en annan mytologisk figur. Sök 

information och berätta! 

 

5. Beskriv sporten Quidditch. Du kan exempelvis undersöka vad det finns för regler, hur 

många lag det finns, sportens historia och vilka redskap som används i sporten.   

 

6. Läraren inleder denna uppgift med en genomgång om hur nya ord skapas inom det 

engelska språket. Sedan kan eleverna undersöka vilka nya ord som förekommer i 

Harry Potter-boken och analysera hur J.K Rowling skapat dem och utgå från 

informationen de fått under genomgången. Om tid finns kan eleverna också försöka 

skapa egna nya ord på engelska och utgå från de olika processerna som läraren tagit 

upp under genomgången. 
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Bilaga F 

Konkreta uppgifter till Harry Potter and the Order of the Phoenix 

 

1. Välj ut en karaktär i Harry Potter-boken som du gör ett personporträtt av.  

2. Skolvärlden i Harry Potter ser väldigt annorlunda ut från den skolvärld vi har här i 

”Mugglarsverige”. Vilka ämnen läser eleverna på Hogwarts? Välj ut ett ämne och sök 

så mycket information du kan om den kursen. Du ska sedan presentera din kurs för 

resten av klassen där du visar förslag på hur en lektion kan se ut. Använd den 

information du har i huvudet och ta även gärna hjälp av hemsidan ”Harry Potter 

Wiki”: http://harrypotter.wikia.com/wiki/Main_Page  

3. Att arbeta kapitelvis: Använd www.glosboken.se som hjälpmedel. Läraren för in 

glosor från varje kapitel. Som läxförhör får eleverna skriva en egenkomponerad 

mening med det nylärda ordet på engelska.  

 
4. Välj ut fem namn i Harry Potter-boken. Gå in på ”Harry Potter Wiki” på internet 

(http://harrypotter.wikia.com/wiki/Main_Page) och leta upp avsnittet ”etymology” 

dvs. läran om ett ords ursprung, under varje karaktärs beskrivning. Ta reda på hur J.K 

Rowling tänkte när hon valde namnet till karaktären och var beredd på att presentera 

minst ett namn inför klassen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://harrypotter.wikia.com/wiki/Main_Page
http://www.glosboken.se/
http://harrypotter.wikia.com/wiki/Main_Page
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Bilaga G 

Konkreta uppgifter till Harry Potter and the Deathly Hallows 

 

1. I den sista Harry Potter-boken befinner sig inte de tre huvudkaraktärerna på Hogwarts 

utan är på flykt för att finna de resterande Horrokruxerna. Boken avslutas med den 

slutstrid mellan de onda och de goda på Hogwarts. Jämför miljöns påverkan på 

läsupplevelsen dvs. var din upplevelse av denna bok annorlunda än när karaktärerna 

befann sig i den trygga miljön på Hogwarts?  

 

2. I den sista Harry Potter-boken sluts cirkeln. Vi får svar på många av de frågor som har 

dykt upp under seriens gång. Men, vilka frågor lämnas obesvarade? Vad tror ni är J.K 

Rowlings tanke bakom det? I sista kapitlet ”19 år senare” nämns det lite om Hogwarts. 

Vilka lärare finns kvar? Och finns det någon elev som undervisar?  

 

3. Voldemorts hemligheter. Voldemort gick på Hogwarts när han var en liten pojke för att 

sedan viga sitt liv åt den svartaste av den svarta magin som finns. Hur gick Voldemort 

tillväga för att bli odödlig? Beskriv Horrokruxerna, vilka/vad är de för föremål? Vad 

har de haft för betydelse för Voldemort? Och hur bekämpade Harry dem? Hur tror du 

att Trollkarlsvärlden hade sett ut om det var Voldemort som hade segrat i slutet? Och 

framför allt, hur hade Mugglarvärlden sett ut? 

 

4. Jämför det svenska och det engelska skolsystemet och utgå ifrån Harry Potter-

böckerna. (Ur kursplanen för Engelska A: eleven ska ”kunna läsa och förstå 

lättillgänglig skönlitteratur och genom litteraturen förvärva kunskaper om 

kulturtraditioner i engelskspråkiga länder” (2008).    

 

5. Jämför boken med dess filmatisering. Vad finns det för skillnader och likheter? 

 

6. (Förutsättningen för den här uppgiften är att man har läst åtminstone den första och 

sista Harry Potter-boken. ) Jämför utvecklingen av Mrs Weasleys karaktär i den första 

och den sista boken. Analysera saker som dialog och sätt att vara. 

 


