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Abstract 

Föreliggande studie är en genusanalys av karaktärerna Harry Potter och Hermione 

Granger i Harry Potter och de vises sten. Harry Potter-serien har haft ett stort 

genomslag på bokmarknaden och är en av de tre största fantasyserierna i modern tid 

(Alkestrand, 2016:28). Detta gör det relevant att kritiskt granska boken för att sedan 

använda den i klassrummet, både på högstadie- och gymnasienivå. Syftet med studien 

är således att granska boken utifrån  ett genusperspektiv och problematisera eventuella 

stereotyper. Centralt i studien är en jämförelse mellan hur Harry och Hermione skildras 

och hur skildringarna reproducerar eller ifrågasätter normer kring genus. Studien utgår 

från ett didaktiskt perspektiv och en av frågeställningarna utgår därför ifrån vad 

litteratur kan ha för påverkan på våra förutfattade meningar och hur detta kan 

uppmärksammas i en klassrumssituation. Studien visar således att karaktärerna i Harry 

Potter och de vises sten uppfyller många stereotyper om vad som anses vara manligt 

och kvinnligt. Harry tillskrivs rollen som den modiga, aktiva pojken och Hermione som 

den passiva, duktiga flickan som utsätts för negativa konsekvenser när hon bryter mot 

normerna. 

 

Nyckelord 

Harry Potter och de vises sten, genus, manligt, kvinnligt, didaktik, sociokulturella 

perspektivet, feminism  
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1 Inledning 
Harry Potter-serien är böcker som de allra flesta ungdomar i Sverige har kommit i 

kontakt med. Serien har hyllats av både vuxna och ungdomar och de allra flesta har en 

åsikt om dess innehåll. Harry Potter har haft ett stort genomslag på bokmarknaden och 

är en av de tre största fantasyserierna i modern tid (Alkestrand, 2016:28). Författaren 

J.K Rowling är en av de mest omtalade författarna idag och hon fick sitt genomslag 

med Harry Potter och de vises sten som är den första av sju böcker i serien. Harry 

Potter-serien är utgiven som barnlitteratur men trots detta blir böckerna lästa av såväl 

barn som vuxna.  

Leszkiewicz (2017:14) tar upp en YouGov undersökning med 2000 deltagare där 

81% av de som var 18-24 år gamla var fans av bokserien i Storbritannien. I föreliggande 

studie kommer fokus att ligga på hur den första boken i serien, Harry Potter och de 

vises sten (1997) skapar genus och om det finns några tydliga skillnader mellan 

huvudkaraktärerna Hermione Granger och Harry Potter. Valet av karaktärerna bygger 

på att det går att ställa dessa mot varandra med utgångspunkt i att trots att Harry och 

Hermione har egenskaper som är mycket lika, skildras de på olika sätt då de har olika 

genus. Jämförelsen mellan karaktärerna är central i denna studie och kommer att ha sin 

utgångspunkt i hur barnlitteraturforskaren Nikolajeva applicerar genusperspektivet på 

barnlitteratur. Leszkiewicz (2017:14) menar att karaktärerna i Harry Potter-böckerna är 

moraliskt komplexa och att de ger läsaren en utmaning att värdera vilka karaktärer som 

är goda och onda och att det ofta inte finns ett rätt svar på denna fråga.  

Leszkiewicz (2017:14) skriver också att Harry Potter har påverkat en hel generations 

läsvanor. År 2005 gjordes en undersökning av the Federation of Children’s Book 

Groups som visade att 84% av de deltagande lärarna hade upplevt en förändring av 

elevernas läsvanor sedan Harry Potter-serien börjat läsas. Då boken är bekant för 

många elever är den relevant att ha med i undervisningen och elevernas förkunskaper 

kan bidra till en djupare analys av boken utifrån nya perspektiv. Om det upptäcks 

skillnader mellan karaktärerna går det att diskutera dessa i klassrummetoch det går 

också att uppmärksamma eleverna på att litteratur kan bidra till hur vi ser på saker i vår 

omgivning. Ett sätt att beröra genus i undervisningen är att diskutera stereotyper kring 

manligt och kvinnligt och om dessa normer tillskrivs karaktärerna i boken eller inte. 

Skolverket (2018:261) skriver att svenskundervisningen på högstadiet ska beröra 

litteratur som belyser olika människors villkor samt identitets- och livsfrågor. En analys 
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av manliga och kvinnliga stereotyper kan därför vara relevant i undervisningen då det 

ger eleverna en möjlighet att utveckla sina egna tankar kring genus.  

 

1.1 Syfte och frågeställning  

Syftet med föreliggande studie är att göra en analys av Harry Potter och de vises sten 

och undersöka och problematisera eventuella genusstereotyper i boken. Studien 

kommer att beröra hur genus och stereotyper reproduceras i skildringen av två 

huvudkaraktärer och en jämförelse mellan hur Harry och Hermione beskrivs kommer att 

genomföras. Utöver genusanalysen kommer det även att presenteras hur boken kan 

användas i klassrummet på både högstadiet och gymnasiet. Studien utgår därmed från 

följande frågeställningar:  

 Hur framställs genus i skildringen av Harry Potter och Hermione Granger i Harry 

Potter och de vises sten?  

 Hur uppfyller eller utmanar skildringarna genusstereotyper? 

 Vad kan litteratur ha för påverkan på våra förutfattande meningar kring genus och 

hur kan detta uppmärksammas i en klassrumssituation? 

2 Bakgrund och teoretiska utgångspunkter 
Då föreliggande studie utgår från en genusanalys av Harry och Hermione i Harry Potter 

och de vises sten och även handlar om hur boken kan användas i klassrummet kommer 

detta avsnitt beröra tidigare forskning om Harry Potter – serien ur ett genusperspektiv, 

skolans styrdokument, forskning om litteratur och didaktisk potential samt genus, 

feminism och det sociokulturella perspektivet.  

 

2.1 Styrdokument  

Då föreliggande studie har utgångspunkt i hur första Harry Potter-boken ska användas i 

en klassrumssituation är det relevant att undersöka hur stydokumentens centrala 

innehåll och syfte i svenskämnet tar upp litteratur och genus. 

 

2.1.1 Grundskolan & Gymnasieskolan 

Skolverket (2018:261) skriver, i det centrala innehållet för grundskolan, att eleverna ska 

lära sig lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter och att de ska kunna 

urskilja budskap, tema, motiv, sammanhang och syfte. Den litteratur som ska läsas ska 

vara skriven för ungdomar och vuxna från olika tider samt från olika delar av världen 
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samt belysa människors villkor och identitets- och livsfrågor. Något som också är en 

viktig aspekt i det centrala innehållet är att vissa av de skönlitterära verken ska vara 

skrivna av skönlitterärt betydelsefulla författare (2018:262). Enligt kunskapskraven ska 

eleverna vid slutet av årskurs 9 kunna tolka och föra resonemang om böckers budskap 

och för högre betyg även kunna läsa mellan raderna i olika verk (2018:266). Skolverket 

(2018:257) skriver att syftet är att svenskämnet ska stimulera elevernas intresse för att 

läsa och därför kan det vara relevant att använda litteratur som eleverna tidigare hört 

talas om eller kommit i kontakt med. När eleverna i skolan möter skönlitteratur från 

olika tider och delar av världen kan de även utveckla sina kunskaper om hur texter 

förmedlar olika åsikter och tankar. Litteraturen som ska läsas ska även bidra till att 

eleverna utvecklar sitt eget språk, sin identitet och  lär sig om sin omvärld. Eleverna ska 

också lära sig att kommunikation via text kan ge olika konsekvenser.  

Skolverket (2011:160) skriver att svenskämnets syfte är att undervisningen i 

gymnasiet ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda litteratur för att lära 

sig om självinsikt och förståelse av andra människor och deras erfarenheter. Eleverna 

ska utmanas till nya tankesätt och att vara öppna för nya perspektiv. I kursmålen i 

samtliga gymnasiekurser i svenska, står det även att eleverna ska reflektera över 

skönlitteratur från olika tider och kulturer, skriven av män, såväl som kvinnor 

(2011:169). Eleverna ska lära sig om hur skönlitteratur är uppbyggd med skilda 

berättartekniker och olika stildrag. Utöver detta ska eleverna även undervisas i 

relationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling. I svenska 1 ska eleverna också 

få diskutera hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet. 

 

2.1.2 Skolans värdegrund och demokratiska uppdrag 

Utöver undervisning i de olika ämnena är det också skolans och lärarens uppdrag att 

utbilda eleverna till att bli goda demokratiska medborgare. Enligt styrdokumenten ska 

all undervisning i skolan grundas i ett fungerande värdegrundsarbete. Skolverket 

(2011:11) skriver att skolan ska utbilda eleverna i att ha förståelse för andra människor 

och att diskriminering på grund av kön och andra faktorer är något som inte är 

acceptabelt. Skolan ska hela tiden arbeta för att förebygga och motverka diskriminering 

och förekommer det är det skolans uppgift att hantera detta. Värdegrunden och det 

demokratiska uppdraget ska utgå från de mänskliga rättigheterna och därmed ska skolan 

arbeta för jämställdhet och människors lika värde oavsett förutsättningar (2011:12).  
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2.2 Tidigare forskning  

Harry Potter-serien är populär och det har bedrivits mycket forskning kring samtliga 

böcker. I följande avsnitt kommer tidigare forskning kring Harry Potter-serien där 

böckerna analyserats ur ett genusperspektiv att presenteras för att etablera en grund för 

kommande diskussionsavsnitt. Därefter kommer ett avsnitt med tidigare forskning kring 

litteratur och didaktisk potential presenteras för att ta upp hur litteratur kan användas i 

ett didaktiskt syfte.  

 

2.2.1 Harry Potter-serien och genusforskning 

Nikolajeva (2017:195) skriver att Harry Potter har blivit något av ett favoritobjekt för 

forskares genusanalyser och att det finns många tolkningar av karaktärerna i boken. 

Hermione är den som framförallt diskuteras i forskningen och Nikolajeva (2017:195) 

menar att vissa ser Hermione som stark, intelligent och oberoende precis som Harry 

men att detta samtidigt uppfyller stereotypen om den ”starka oberoende flickan” som 

enbart är duktig på de områden som kvinnor förväntas vara duktiga på. I situationer som 

det krävs mod och handlingsförmåga backar ofta Hermione och Harry får istället kliva 

in och ta över. Bell (2016:2) nämner bland annat att Hermione inte uppfyller de 

skönhetsideal som finns för en flicka, baserat på hur hon beskrivs i boken. Bell 

argumenterar för att kvinnor sällan uppfattas och skildras som både vackra och 

intelligenta i böcker och att även Hermione uppfyller denna stereotyp (2016:3). Den 

västerländska populärkulturen innehåller ofta kvinnliga karaktärer som antingen får vara 

vackra och attraktiva eller intelligenta och handlingskraftiga.  

Bell (2012:4) som ser Hermione som en feministisk karaktär, menar att författaren 

J.K Rowlings bakgrund har haft en stor påverkan på karaktärens egenskaper. Rowling 

har bland annat examen i klassisk litteratur och franska och är därmed inläst på den 

klassiska västerländska litteraturhistorien vilket troligen påverkat hur hon både valt ut 

de teman som Harry Potter-böckerna handlar om och hur hon skildrat karaktärerna. Bell 

(2012:5) skriver dessutom att Harry till skillnad från Hermione är priviligierad och ofta 

får hjälp med sina problem istället för att lösa dem själv. Då Harry är pojken som 

överlevde vill många vara hans vän på grund av ren beundran för honom och Hermione 

får ofta kämpa för att bli sedd och respekterad. Hidalgo (2012:76) skriver att Hermione 

antagligen lider av att hon behöver kämpa för att bli lyssnad på. Då Hermiones föräldrar 

inte har några magiska krafter ligger Hermione redan i underläge då vissa 

trollkarlsfamiljer anser att de som är renblodiga trollkarlar och häxor är bättre. Då 
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Hermione ständigt måste hävda sig för att få uppmärksamhet påverkar det relationen 

mellan henne och Harry. Kiesler (2012:91) skriver att Hermiones röst har en stor 

påverkan på hur karaktären skildras och då hon hörs genom att svara rätt på frågor och 

ständigt påminner sina klasskamrater att följa reglerna upplever många i hennes 

omgivning att hon är en besserwisser. 

Alkestrand (2016:36) tar också upp Bells forskning kring Harry Potter och skriver 

att Bell menar att Hermione är ett gott exempel för unga flickor då hon är en god 

förebild i att både vara duktig i skolan samtidigt som hon är bra i sociala sammanhang 

(2016:39). En didaktisk anknytning till Harry Potter-serien görs även av Alkestrand då 

hon menar att böckerna kan användas vid många olika tillfällen i skolan. Utöver 

undervisning om formen på litteraturen kan den även användas vid diskussioner om 

identitet, genus, politik och vad som är rätt och fel. Även när det kommer till 

värdegrundsarbete och värdegrundsfrågor kan boken användas i undervisningen 

(2016:41). Alkestrand (2016:41) skriver att Harry är en karaktär som fått uppdraget att 

rädda både ”mugglarvärlden” och trollkarlsvärlden och tillskrivs den typiska 

hjälterollen som pojkar ofta har i böcker (2016:31). Harry är även den personen som 

läsaren får följa genom intern fokalisering vilket gör att han är den som står i centrum i 

boken (2016:32).  

Nikolajeva (2003:7) berör att Harry är föräldralös och att detta har en påverkan på 

karaktärens identitetsskapande. Harry påverkas av de manliga fadersgestalterna han 

möter och lärarna på skolan har ett stort inflytande på hur han blir som individ. Även 

kopplingen till Voldemort gör att Harry tvingas in i en manlig roll då han försöker 

skydda sig själv och sina vänner på Hogwarts. Friheten som Harry får genom att vara 

föräldralös ger honom större makt som individ. Faktumet att Rowling valt en manlig 

karaktär som protagonist, skriver Nikolajeva, har konsekvenser för hur handlingen 

utvecklar sig i böckerna (2003:8). Handlingen hade blivit annorlunda om det varit en 

kvinnlig karaktär i fokus och händelseförloppet hade då enligt henne inte varit lika 

framåsyftande.  

Hidalgo (2012:69) skriver att Hermione är en karaktär som visar medkänsla och 

moderliga personlighetsdrag samt att hon ofta uppmärksammar när någon i hennes 

omgivning far illa. Hon tar även upp att Hermione tar sig an rollen som Harrys mamma 

Lilly hade haft om hon var vid liv och att Hermione vägleder Harry när han hamnar i 

svåra situationer. Hermione lär känna Harry så pass väl att hon vet när han behöver 

extra stöd och hennes vänliga ord ger honom extra styrka (2012:76). Hermiones empati 
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bidrar därmed till att Harry vågar tro på sig själv, även när han möter Voldemort. 

Hermione bryter mot skolans regler för att rädda sin vän, vilket också visar hennes 

omhändertagande sida. Kiesler (2012:90) menar också att Hermione har en betydande 

roll för Harrys framgångar. Utan Hermiones stöd och kunskaper menar Kiesler 

(2012:90) att Harry antagligen inte överlevt sitt första år på Hogwarts då hon får Harry 

att tänka efter en gång extra.  

Robin Truth Goodman (2004) skriver att J.K Rowling har blivit en av de rikaste 

författarna genom historien då hon har sålt den “magiska drömmen” som så många unga 

läsare identifierar sig med.  Fantasygenren menar Goodman (2004) ger hopp om makt 

för de unga läsarna vilket bidrar till att ungdomar känner att de kan påverka sina 

levnadsvillkor. Det övernaturliga och magiska ger hopp om att det går att kämpa mot de 

svårigheter och hot som finns i det verkliga livet och att ungdomarna faktiskt kan göra 

skillnad. Rowling hyllas för att karaktärerna i boken uppmanar till att ungdomar 

utvecklar sin fantasi och att karaktärerna i boken är förebilder för hur ungdomar bör 

utvecklas både intelektuellt och moraliskt. Goodman (2004) menar dessutom att Harry 

Potter-serien har blivit så pass populär då karaktärerna är utformade på ett sätt som gör 

att de allra flesta individer kan identifiera sig med någon i boken. En annan aspekt som 

Goodman (2004) tar upp är att Hogwarts poängsystem är ett sätt att lära läsarna om gott 

beteende vilket kan jämföras med ett eventuellt ordningsbetyg i den svenska skolan. 

Poängsystemet på Hogwarts påstås också vara bra då omdömena är menade att belöna 

de elever som sköter sig i skolan och att detta kan bidra till jämställdhet som ger alla 

elever lika villkor trots att de har olika bakgrund.  

 

2.2.2 Litteraturens didaktiska potential  

Alkestrand (2016:63) skriver att vi skapar mening i världen vi lever i genom att 

kommunicera i tal och skrift. Språket formar oss och den skönlitterära texten påverkas i 

sin tur av författaren och omvärlden där texten kommit till i. Samhället består av flera 

olika diskurser som går att förklara som olika kulturella mönster och normer. 

Genusdiskursen är en av dessa (2016:64). Diskurser både utvecklas och förändras över 

tid och får olika konsekvenser. Diskurserna kan bland annat finnas i skönlitteratur och 

Alkestrand (2016:65) menar att skönlitteratur kan påverka hur en individ lever sitt liv. 

Detta använder Alkestrand (2016:65) för att styrka att litteratur har en central roll i 

skolans värdegrundsarbete. Författare av skönlitteratur kan både förstärka och utmana 
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de diskurser som finns och författarens kunskaper om de rådande diskurserna är därför 

aktuella för hur berättelsen framställs (2016:66).  

Alkestrand (2016:69) diskuterar begreppet didaktisk potential som benämns som 

en möjlighet att diskutera exempelvis klassfrågor med hjälp av skönlitteratur i ett 

klassrumssammanhang. Samt vad en författare har för medveten intention med sitt 

skönlitterära verk. Vad författaren har för intention menar dock Alkestrand är svårt att 

veta och att det enbart går att gissa sig till syftet med en text (2016:70). Alkestrand 

(2016:70) menar dock att litteratur är en utmärkt källa till att diskutera genusfrågor 

kopplade till värdegrunden och att det på så sätt går att ifrågasätta och synliggöra 

samhällets konflikter i undervisningen. Harry Potter har enligt Alkestrand (2014:111) 

god didaktisk potential då den går att diskutera utifrån många olika faktorer. Om boken 

används i undervisningen påverkas utfallet av vad eleverna har för tidigare erfarenheter 

och livssituation vilket gör att diskussionerna kan variera i oändlighet. Då 

diskussionerna kan bli väldigt olika menar Alkestrand (2014:112) att det är viktigt att 

läraren styr upp undervisnigen med frågor eller teman så att undervisningen passar alla 

elever.  

 

2.3 Teoretiska utgångspunkter  

2.3.1 Genusforskning och feministisk teori 

Hur genusbegreppet används i föreliggande studie kommer att utgå från den definition 

som Connell (2015:21) diskuterar, vilket innebär att genus är något som skapas utifrån 

förväntningar kring vad som är manligt och kvinnligt samt hur samhället förhåller sig 

till människokroppen (2015:27). Genus speglas i hur vi agerar och i det språk vi 

använder, och olika kulturer har olika uppfattningar om vad en man eller kvinna bör 

vara. De allra flesta tar genusnormerna för givna och redan vid tidig ålder vet barn vad 

som förväntas vara manligt respektive kvinnligt. Att bete sig manligt eller kvinnligt är 

något som i regel behandlas som något medfött och normalt men är egentligen en fråga 

om makt och stereotypa mönster som formas i olika kulturer. Samhället är byggt kring 

att skapa genusskillnader och visar upp ”perfekta” exempel på vad som är manligt 

respektive kvinnligt i media och litteratur (2015:19). Connell (2015:20) skriver att 

människor konstruerar sig själva som maskulina eller feminina och på så sätt placerar vi 

in oss själva eller förhåller oss till den plats vi har i genusordningen. Psykologisk 

forskning visar att genus inte är polariserat utan att människor förhåller sig olika till 

olika personlighetsdrag, men trots detta finns det fortfarande förväntningar på vad som 
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anses vara rätt och fel. Trots tidigare forskning finns det definitioner av genus som 

bygger på dikotomi, vilket innebär att män och kvinnor ses som varandras motsatser 

(2015:25).  

Elvin-Nowak och Thomsson (2012:9) skriver att genusmönster är något vi stöter 

på i relationer, möten med andra, i skolan och på arbetet och vi bedöms också utifrån 

dessa förutfattade meningar om hur vi bör agera och vara. Att ha en tillhörighet är 

viktigt för många men det anses trots detta att det är egna val och personlighet som 

påverkar jämställdheten i ett land snarare än om man är man eller kvinna (2012:9). Män 

och kvinnor placeras i olika fack som innebär olika egenskaper så som att kvinnor är 

snälla och omhändertagande och att män har svårt att göra två saker samtidigt 

(2012:18).  

Nikolajeva (2017) tar upp hur genusnormer kommer till uttryck i barnböcker och 

hur forskningen kring genus ständigt utvecklas. Normerna förändras beroende på 

samhällets rådande tankar kring vad som är manligt och kvinnligt men de stereotyper 

som ofta uppdagas i litteratur är att flickor är väluppfostrade, snälla och duktiga och 

pojkar får stå för det busiga och äventyrliga i litteraturen (2017:191-192). De 

egenskaper som anses vara manliga är de som samhället i regel uppfattar som 

överlägsna och bryter en kvinna mot femininitesnormen och uppfyller de manliga 

normerna uppfattas hon som okvinnlig (2017:192). Den kvinnliga protagonisten i 

barnlitteratur faller ofta in i stereotypa mönster och de unga kvinnliga karaktärer som 

bryter mot dessa beskrivs ofta som ”pojkflickor”. Det är även vanligt att de kvinnliga 

karaktärer som uppfyller den manliga normen upplevs som störande av de andra 

karaktärerna (2017:194). Dessa karaktärer beskrivs som att de uppträder okvinnligt 

vilket uppfattas som oönskat. Nikolajeva (2017:194) tar upp exemplet att ett hett humör 

anses vara ”oförenligt med kvinnligt beteende” och att det ofta inte går för sig att de 

lydiga, sårbara kvinnorna uppvisar starka känslor (2017:193). Den manliga 

protagonisten i litteraturens värld har ofta mycket frihet och får ett större 

handlingsutrymme än den kvinnliga karaktären (2017:195). Redan när det kommer till 

genrer inom barnlitteratur är de manliga protagonisterna mer handlingskraftiga, så som i 

fantasy och hjältesagor, och männen har en aktiv roll i att åstadkomma stor förändring i 

den fiktiva världen (2017:273). Det saknas alltså ofta manliga karaktärer bryter mot den 

manliga normen, och stöter en läsare på en karaktär som avviker är det stor chans att det 

uppmärksammas då läsarna är vana vid de mönster som finns. Problematiken med att 

kvinnor som beter sig på ett visst sätt anses bryta normer utesluter inte att även män och 



 

 9 

pojkar utsätts för stereotyp behandling i litteraturen (2017:196). Även manliga 

karaktärer som avviker från de oskrivna reglerna beskrivs på ett visst stereotypt sätt. 

Manliga huvudpersoner utvecklas ofta mot styrka och oberoende samtidigt som de 

kvinnliga karaktärerna, på grund av det patriarkala samhället, tvingas in i fack som 

uppfyller stereotyper (2017:192). För att förklara de manliga och kvinnliga stereotyper 

som finns har Nikolajeva utformat en tabell som tar upp vissa personlighetsdrag som är 

vanliga i litteratur. Exempel på dessa är att män upplevs som starka, kvinnor som 

vackra, och att kvinnliga karaktärer är mer emotionella än de manliga (2017:193). De 

stereotypa manliga och kvinnliga karaktärsdrag som kan uppmärksammas i 

skönlitteratur är också något som kan ha konsekvenser för läsarnas föreställningar om 

genusnormer. Därför kan det vara relevant att diskutera detta i en 

undervisningssituation.  

Anne Palmér (2010:64) skriver att genus och frågan om identitet är viktig vid 

gruppsamtal i skolan. Då samtal i grupper eller i helklass är en social aktivitet är det 

också en plats där eleven kan befästa sin identitet och sin relation till sina klasskamrater. 

Palmér (2010:64) menar att genus är en viktig faktor beträffande hur elever känner att 

de behöver vara för att bli accepterade. Hon (2010:65) tar upp att genus påverkas av 

samhälleliga och kulturella faktorer och att män och kvinnor agerar på ett sätt som gör 

att de passar in i det sammanhang de lever i. De så kallade genussystem som finns ger 

ofta män mer makt än kvinnor i samhällets olika områden och det manliga anses ofta 

mer värt än det kvinnliga (2010:64). Dessa genussystem kan också påverka 

gruppdynamiken i ett klassrum vilket gör att pojkarna ofta får bestämma vad som är 

okej att diskutera i klassrummet. Gruppsamtal om exempelvis litteratur kan hjälpa till 

att bryta ner dessa strukturer då eleverna hamnar i en annan situation än vad de är vana 

vid (2010:65).  

Diekman & Murnen (2004:373) undersöker sexism och genusstereotyper i 

barnlitteratur och menar att barn genom skönlitteratur utbildas i vad som förväntas av 

dem och vad som värderas högt i det verkliga livet. Skönlitteraturen lär barnen om bra 

saker såsom om moraliskt beteende och vänskap men den lär även barnen olika 

stereotyper (2004:373). Även vuxna påverkas av hur karaktärer i böcker skildras och 

dessa attityder projiceras på  hur föräldrar uppfostrar sina barn. Barn påverkas dock i 

större utsträckning av stereotyper och det är alltså mer troligt att de försöker leva upp 

till dessa än de vuxna läsarna. På grund av litteraturens påverkan på barn kritiseras 

ibland barnlitteraturen för sin sexistiska karaktärisering och sina stereotypa budskap 
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som att kvinnor är mindre värda än män (2004:374). I barnlitteraturen händer det att 

kvinnor tillskrivs vissa manliga personlighetsdrag men det är sällan som manliga 

karaktärer anammar de stereotypa kvinnliga karaktärsdragen (2004:375). Trots att 

kvinnliga karaktärer ibland uppfattas uppfylla den manliga normen uppvisar dessa 

karaktärer i större utsträckning en passivitet och den kvinnliga karaktären utvecklas inte 

på samma sätt som den manliga. Diekman & Murnen (2004:375) menar att 

porträtterandet av de manliga egenskaperna som överlägsna gör att kvinnorna ofta ser 

inkompetenta ut och att de ofta är sköra individer som behöver beskydd från en man. Då 

kvinnorna skildras som svaga blir det alltså ännu mer tydligt hur pojkar gestaltas som 

beslutstagande och som individer med makt (2004:381).  

Hedlin (2010:15) skriver att maktstrukturen där män står i centrum är starkt 

etablerad både i  samhället och i skönlitteratur och att detta är något som upprätthålls 

och bevaras av både kvinnor och män (2010:15). Det mesta är idag kodat som antingen 

manligt eller kvinnligt (2010:16). Genus kopplas ofta till begreppet kön men innebär 

också en diskussion om värderingar och makt i samhället. Genusforskningen kan delas 

upp i begreppen dikotomi och hierarki där dikotomin syftar till det isärhållande som 

människor gör mellan vad som är manligt och kvinnligt (2010:17). Denna uppdelning 

innefattar ofta att män och kvinnor anses som direkta motsatser och som två homogena 

grupper där alla män är på ett sätt och alla kvinnor tvärt emot männen. 

Hierarkibegreppet kan beskriva hur  mannen är normen i samhället och att kvinnan är en 

avvikelse från detta vilket gör att manliga egenskaper värderas högre än de kvinnliga. 

Genusstrukturen bärs upp av de människor som inte ifrågasätter den och så länge män 

sätts högre än kvinnor i samhället kommer systemet inte heller att förändras (2012:26). 

Feminismen behövs då exempelvis media och litteratur fortfarande framställer kvinnor 

och män på olika sätt och eftersom det manliga fortfarande anses vara normen 

(2012:44). 

 Åsberg (1998:31) skriver om historieforskaren Anita Göransson som använder 

sig av patriakatsbegreppet som syftar på en maktstruktur mellan män och kvinnor i 

samhället som innebär att det finns ett strukturellt förtryck mot kvinnor. Åsberg 

(1998:35) berör även Sandra Hardling och Joan Scotts forskning som diskuterar det 

strukturella förtrycket och menar att kvinnor förs samman till en gemensam grupp, utan 

väsentlig likhet, på grund av maktstrukturen. Genus ses alltså som en relation mellan 

samhället och den enskilda individen och maktstrukturerna utser männen till de 

överlägsna (1998:36). 
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2.3.2 Det sociokulturella perspektivet  

Genusteorin bygger på föreställningen om att manliga och kvinnliga egenskaper är  

sociala konstruktioner och att de skapas utifrån samhällets förväntningar (Connell, 

2015:27). Lev Vygotsky, som utvecklat det så kallade det sociokulturella perspektivet, 

menar att varje individs medvetande byggs upp av omvärlden och genom relationer med 

andra människor (Myers, 2014:585).  Det sociokulturella perspektivet stödjer därmed 

tanken om att genus är något som tillskrivs en person utifrån omvärlden.  

Enligt Myers (2014:4) grundar det sociokulturella perspektivet sig på 

socialpsykologiska tankegångar som handlar om hur människor påverkas och influerar 

varandra i sin omvärld. I det sociokulturella perspektivet står individen och de grupper 

som finns i dess närhet i centrum och socialpsykologin inriktar sig på de sociala 

relationer som utvecklas under en persons liv (2014:12). Hur en individ formas 

påverkas av det samhället som denne lever i och blir därför en reflektion av de 

strukturer och tankar som finns under tiden en person växer upp. Vi tar ställning till de 

värderingar vi kommer i kontakt med och avfärdar eller tar till oss av dessa. Något som 

är utmärkande för det sociokulturella perspektivet är intresset för en individs tänkande, 

hur denne motiveras samt vilka attityder de har (2014:4). Individens attityder kopplas 

till hur de interagerar med andra personer och hur de hanterar relationer och normer i 

samhället (2014:5). Grundtanken i det sociokulturella perspektivet är att vi lär oss av 

andra och att det präglar hur vi förhåller oss till olika grupper. Vi människor har ett 

grundläggande behov av att hjälpa andra och vi utvecklas tillsammans mer än vi 

utvecklas individuellt (2014:4). 

Conn (2002:1176) har undersökt hur Harry Potter och de vises sten kan användas 

för att utbilda lärare och menar att vi människor lär oss av observation och att vi 

påverkas av positiva och negativa mönster som vi upptäcker i litteraturen. Conns 

forskning (2002) går att relatera till det sociokulturella perspektivet och även till att de 

elever som går på högstadiet och gymnasiet kan ta sig an mönster som finns hos 

karaktärerna i Rowlings bok.  Utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv uppfattas genus i 

stor utsträckning som socialt konstruerat, det vill säga att det är något som vi lär oss 

genom vår omgivning (2015:142). Connell (2015:142) menar att vi får belöningar och 

positiv respons när vi uppfyller de roller som vi förväntas ta och det är vanligt att 

föräldrar uppfostrar sina barn till att agera likadant vilket ofta bekräftar genusnormerna. 
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Även skolan och klasskamraterna där har en stor påverkan på hur vi utvecklas som 

människor och därmed förs vi in i de mönster som finns i den kultur vi lever i.  

 

3 Metod och material 
I detta kapitel kommer metod och material för studien presenteras samt fördelar och 

nackdelar med den. Metoden (3.1) är en hermeneutisk analys med fokus på genus och 

material-delen (3.2) presenterar handlingen av Harry Potter och de vises sten.  

 

3.1 Metod 

Studien innefattar en hermeneutisk analys av Harry Potter och de vises sten ([1997] 

2001). Analysen bygger på en jämförelse mellan Harry Potter och Hermione Granger 

utifrån ett genusperspektiv. Holmberg & Ohlsson (1999:105) skriver att en 

hermeneutisk analys innebär att man läser och omvärderar texten vid flera tillfällen för 

att komma fram till ett resultat. Därför är det viktigt att både fokusera på både helheter 

och mindre sammanhang i texten. Boken kommer alltså att noggrant läsas i sin helhet 

och därefter närmare analyseras utifrån utvalda citat om Hermione och Harry. För 

analysen kommer jag framförallt använda mig av Connells (2015) genusbegrepp och 

Nikolajeva (2017) då hon diskuterar genus och stereotyper i anknytning till 

barnlitteratur. Utöver detta kommer boken också att diskuteras utifrån det 

sociokulturella perspektivet och hur boken är relevant för undervisning i högstadie- och 

gymnasieskolan. 

 

3.2 Material  

Det material som används för analysen är en upplaga av boken Harry Potter och de 

vises sten, skriven av J.K Rowling, från 2011 (först publicerad 1997). Bokens längd är 

379 sidor vilket gör att den går att använda i en klassrumssituation utan att det tar upp 

allt för mycket tid av undervisningen. Då den dessutom är skriven för ungdomar går den 

att använda i både klasser på högstadiet och gymnasiet. I den första boken i Harry 

Potter-serien får vi möta Harry som är 11 år och bor med sin mosters familj som 

behandlar honom väldigt illa. På Harrys födelsedag får han reda på att han är en trollkarl 

och beger sig därefter från den vanliga världen till skolan Hogwarts för att lära sig om 

magi. Harry blir placerad i elevhemmet Gryffindor och träffar snabbt sina nya vänner 

Ron Weasley och Hermione Granger. Under berättelsens gång får Harry reda på att hans 

föräldrar blivit mördade av Lord Voldemort och att det finns ett band mellan Voldemort 
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och honom genom ärret i hans panna. Under skolåret får Harry dessutom reda på att de 

vises sten göms på skolan och han bestämmer sig för att ta saken i egna händer och 

skydda stenen när han får reda på att det är någon som försöker stjäla den. Tillsammans 

med Ron och Hermione möter Harry en rad utmaningar för att återigen stå öga mot öga 

med sin fiende.  

 

3.3 Metod- och materialdiskussion  

Den hermeneutiska analysen påverkas av en läsares tidigare erfarenheter och i vilken 

kontext denne har växt upp. Då Harry Potter och de vises sten även filmatiserats finns 

det en risk att filmen har påverkat min analys trots att mitt fokus ligger på att så sakligt 

som möjligt analysera texten i boken. En hermeneutisk analys är alltid subjektiv då de 

citat och delar som väljs ut är påverkade av vem som läser texten och dessa citat kan 

även tolkas olika av olika personer beroende på tidigare erfarenheter av bokserien. Värt 

att påpeka är därför att analysen är en produkt av den forskning som tagits upp, val av 

teorier och mina egna tankar.  

Nikolajeva (2017:194) skriver att föreställningarna om de stereotypa kvinnliga 

och manliga dragen förändras genom tiderna och att dessa beror på förutfattade 

meningar som finns. Dessa förutfattade meningar är något som påverkar alla och 

därmed även resultatet av föreliggande studie. Då analysen enbart kommer att beröra en 

tryckt text och inte har några deltagare behöver inte några etiska förhållningsregler 

beaktas. Dock är det viktigt att uppmärksamma att boken som analyserats inte är den 

första upplagan av Harry Potter och de vises sten vilket kan innebära eventuella 

förändringar i innehållet. Boken är ursprungligen skriven på engelska och även detta 

kan ha en betydelse för hur karaktärerna skildrats då det ibland kan vara svårt att 

översätta så att orden får exakt samma betydelse på de olika språken. 

Harry Potter och de vises sten är främst riktad till barn runt 9- 12 år och det går 

därför att diskutera om boken är lämplig att använda i undervisningen på högstadiet och 

gymnasiet. Det som gör boken relevant i undervisning för en äldre målgrupp är att en 

enklare text ger utrymme för en djupare diskussion om de ämnen som tas upp utan att 

eleverna fastnar i läsningen på grund av språket. Om eleverna lätt tar till sig innehållet 

på grund av den enkla texttypen kan det alltså bidra till att mer fokus kan läggas på 

genusperspektivet i boken. Då Harry Potter och de vises sten dessutom är en välkänd 

bok finns möjligheten att den är bekant för många elever vilket gör att de lättare kan 

sätta sig in i bokens kontext.  
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4 Resultat 
I följande kapitel kommer karaktärerna Harry och Hermione från Harry Potter och de 

vises sten analyseras var för sig och sedan jämföras i en avslutande del (4.3). De delar 

som tas upp är noga utvalda från olika delar och citat i boken.  

 

4.1 Harry Potter  

Harry är en karaktär som redan vid ett års ålder får stå öga mot öga med Lord 

Voldemort som kallblodigt mördar hans föräldrar. Voldemort misslyckas med att döda 

Harry vilket har förödande konsekvenser för den onda trollkarlen. På grund av att Harry 

lyckas motstå en sådan stark förbannelse samt få Voldemort att försvinna blir han sedan 

barnsben en legend och berömd i trollkarlsvärlden vilket genomgående framhävs i 

berättelsen. Redan under det första kapitlet i Harry Potter och de vises sten säger en av 

Hogwarts lärare: ”Han kommer bli berömd – en legend – jag skulle inte bli förvånad om 

den här dan blev känd som Harry Potters dag i framtiden.” ([1997] 2001:25). Då Harry 

mirakulöst har överlevt Voldemorts mordförsök hyllas han av trollkarlsvärlden redan 

innan han är medveten om att den existerar och detta är något som också bidrar till 

förväntningar på att Harry är en extraordinär person som har ovanligt stora krafter som 

trollkarl. Vid den tid som Harry får reda på att han är en trollkarl säger Hagrid att han 

tror att Harry är duktig om han bara får lite träning ([1997] 2001:70). Detta är ett 

antagande som Hagrid gör baserat på Harrys föräldrars krafter men även på grund av att 

han är känd som pojken som överlevde.  

Den mest utmärkande av Harrys egenskaper är att han beskrivs som mycket 

modig ([1997] 2001:33). När Harry sorteras in i elevhemmet Gryffindor uttalar sig 

sorteringshatten på följande sätt om honom: ”Massor med mod, ser jag. Inget dåligt 

huvud heller. Det finns begåvning, ja du store tid, det vill jag lova – och en stark längtan 

att visa duglighet, det var verkligen intressant…” ([1997] 2001:154) Harry är med andra 

ord en pojke med många goda egenskaper som längtar efter att uppfylla de 

förväntningar som finns på honom som pojken som överlevde. Sorteringshatten ser 

även de saker som personerna som använder hatten inte vet om sig själva vilket är 

tydligt då Harry i många avseenden är osäker på att han faktiskt är en sådan legend som 

så många tror att han ska vara. ”Alla tror att jag är speciell […] men jag vet inget alls 

om magi. Hur kan de vänta sig stora ting? Jag är berömd och jag ka inte ens minnas vad 

jag är berömd för. ([1997] 2001:112-113). Harry får redan som elvaåring mantla ett 
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stort ansvar som berömd vilket har både positiva och negativa konsekvenser under hans 

skolår. Harrys mod är något som är centralt under hela bokens gång och modet beskrivs 

ofta som en positiv egenskap. Beskrivningar som ”Då gjorde Harry något som var 

mycket modigt och mycket dumt…” ([1997] 2001:219) är ett exempel på detta och 

Harrys modiga insatser resulterar alltid i något positivt trots att de vid första anblicken 

anses vara dumma. Harry lyckas exempelvis vid ett tillfälle rädda Hermione, från trollet 

som någon har släppt in på flicktoaletten i fängelsehålan, på grund av sitt mod. Harry 

beskrivs även som modig av Hagrid när han och hans kamrater tvingas ut i den mörka 

skogen för att leta upp en skadad enhörning. Hagrid låter Harry gå med sin ärkefiende 

Malfoy för att sökandet ska gå snabbare och säger ”det blir svårare för honom å 

skrämma dej, å vi måste få de här gjort” ([1997] 2001:316). ”Jag tänker ta mig genom 

den där falluckan i natt och ingenting som ni båda säger kan hejda mig!” ([1997] 

2001:334-335). Här framstår Harry som en självständig, handlingskraftig individ och 

valet han gör resulterar i att han räddar trollkarlsvärlden från Voldemort ännu en gång. 

En annan hjälteinsats från Harrys sida är när Malfoy stjäl Nevilles ”minsalt” och han 

bryter reglerna för att ta tillbaka den ([1997] 2001:186). Vid detta tillfälle visar Harry 

upp att han är tävlande, självständig och aktiv vilket också genererar ett positivt resultat. 

Harrys utseende tar ingen stor plats i karaktärsbeskrivningen utan det som ofta 

står i centrum är det blixtformade ärret i hans panna som han fick av Voldemort. 

Utseendebeskrivningarna i boken är delvis från när Harry var en bebis och delvis när 

han bor hemma hos familjen Dursley. ”Under en tofs av kolsvart hår över pannan kunde 

de se ett jag med en besynnerlig form, precis som en blixt” ([1997] 2001:27). Utöver det 

svarta håret och det besynnerliga ärret beskrivs Harry som liten och mager för sin ålder 

([1997] 2001:33) och då han enbart får ärva sin stora kusins kläder ser Harry ofta ännu 

mindre ut än vad han egentligen är. Något som är återkommande i boken är att Harrys 

utseende blir jämfört med hans föräldrars och det som sägs är att han är lik sin pappa 

men har sin mammas ögon ([1997] 2001:66). Det är inte enbart utseendemässigt som 

Harry jämförs med sina föräldrar. Han har även ärvt egenskaper från sina föräldrar som 

har hjälpt honom under det första året på Hogwarts. Exempel på detta är Harrys goda 

förmåga i kvastflygning vilket även utmärkte Harrys pappa. Att Harry har ärvt sin 

mammas starka kärlek är något som bidrar till att han i slutskedet av boken lyckas 

besegra Voldemort ([1997] 2001:299).  
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4.2 Hermione Granger  

Hermione Granger är en karaktär som under berättelsens gång gestaltas på olika sätt. 

Vid första mötet med Hermione framställs hon som en flicka som ”hade massor med 

yvigt brunt hår och ganska stora framtänder,” ([1997] 2001:134) samt en dominerande 

röst. Hermione uppfattas av Ron och Harry som en besserwisser som tror att hon vet 

mer än vad de gör (vilket delvis också är sant) och hon beskrivs som att hon inte lyssnar 

på de båda pojkarna ([1997] 2001:135). Hermione beskrivs som en intensiv karaktär 

som pratar väldigt fort och att hon dessutom vid flera tillfällen försöker visa sig som 

överlägsen mot sina medstuderande ([1997] 2001:140). Hermione har goda 

studieresultat under hela året på Hogwarts och i slutet av boken ”var [hon] förstås etta i 

årskursen” ([1997] 2001:377). Under lektionerna vill Hermione alltid visa sina 

kunskaper vilket uppskattas av majoriteten av lärarna men vilket inte är så omtyckt av 

de medstuderande och professor Snape. Under en av trolldryckslektionerna förhör 

Snape Harry, och Hermione är ytterst angelägen om att få svara på de frågor som han 

ställer. Läraren ignorerar henne var på Hermione blir ännu mer ivrig att få svara på 

frågan. Detta beskrivs genom följande citat: ”Vid den frågan reste sig Hermione upp i 

bänken och sträckte handen högt mot taket i fängelsehålan […] sitt ner, fräste han åt 

Hermione” ([1997]2001:174-175). Även här visar Hermiones intensiva karaktärsdrag 

upp sig vilket inte är uppskattat av alla närvarande.  

Hermione har stor tillit till böckerna hon läser och det är framförallt där hon 

hämtar den information hon vill ha. Även vid de mer praktiska aktiviteterna, så som 

kvastflygning, försöker hon lära sig utifrån böcker. Hermione delar gärna med sig av sin 

kunskap vilket inte heller är uppskattat av de i hennes omgivning och frukosten innan 

klassens första flyglektion skildras på följande sätt i boken: ”Det var något man inte 

kunde lära sig utantill ur en bok – inte för att hon inte försökt. Vid frukosten på 

torsdagen tråkade hon nästan ihjäl dem med allesammans med flygtips…” ([1997] 

2001:182). Hermione är en flicka som är noggrann med att förhålla sig till de regler som 

finns, vilket delvis grundar sig på att hon är väldigt rädd för att bli relegerad från skolan. 

Hermione är således en duktig flicka som samlar in mycket poäng till elevhemmet 

genom sina goda prestationer i klassrummet och hon vill inte att hennes poäng ska gå 

förlorade på grund av att andra missköter sig ([1997] 2001:195). Hon är envis när det 

rör saker hon brinner för och hon är därför mycket målmedveten när det kommer till att 

sätta stopp för Harry och Rons nattliga äventyr på slottet. Även när Harry ger sig av 

efter Malfoy för att ta tillbaka Nevilles ”minsalt” (ett föremål som påminner om du 
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glömt något) kliver Hermione fram för att stoppa regelbrottet och påpekar för Harry att 

han bryter mot reglerna och att han kommer att sätta hela klassen i knipa om han inte 

lyssnar på läraren ([1997] 2001:187). 

Relationen mellan Harry, Ron och Hermione fungerar illa i första halvan av boken 

och Harry och Ron beter sig illa mot Hermione då de inte håller med henne. Exempel på 

detta framkommer i följande citat: ”Hermione vägrade att tala mer med Harry och Ron, 

men hon var en sådan härsklysten besserwisser att de betraktade det som ett extra plus” 

([1997]2001:205). Hermione är arg på dem för att de har brutit mot reglerna och vill 

därför inte heller beblanda sig med dem.  Det är först dagen när Hermione hör Ron säga 

”Det är inte konstigt att ingen kan tåla henne. […] uppriktigt sagt är hon en riktig mara” 

([1997] 2001:214) och ”Hon måste ha märkt att hon inte har några vänner” ([1997] 

2001:215) som saker börjar förändras. Hermione tar åt sig av det Ron säger i så hög 

grad att hon går och gråter på toaletten där hon sedan blir inlåst tillsammans med ett 

troll. På flicktoaletten blir plötsligt den duktiga flickan passiv och rädd och lyckas 

varken försvara sig själv eller sina vänner. Hon trycker sig istället mot väggen med 

munnen vidöppen av skräck och hoppas på att någon ska komma till undsättning 

([1997] 2001:219). Efter mötet med trollet på toaletten förändras Hermiones roll i boken 

och hon uppskattas mer av både Harry och Ron. Hermione är inte längre lika noga med 

att hålla sig till de regler som finns och följer med Harry och Ron vid flera tillfällen 

([1997] 2001:226). Hermione beskrivs som en flicka som ofta tar hand om sina vänner. 

Hon vill att de ska uppnå goda studieresultat och att de ska följa reglerna men hon tar 

även på sig rollen att ta hand om Harry när han mår dåligt. Innan Harrys första match 

får Harry inte i sig någon mat och Hermione försöker då få honom att äta: ”Du måste 

äta lite frukost” […] ”Bara en liten bit rostat bröd.” Lirkade Hermione. ([1997] 

2001:229). Även under lektionerna försöker hon att lära både Ron och Harry allt hon 

kan och lärarna använder henne ofta som ett gott exempel. Exempel på detta 

framkommer i följande citat: ”’Du uttalar det fel’, hörde Harry hur Hermione fräste” 

och ”’Titta hit allihop’, miss Granger lyckades göra det” ([1997]2001:229). 

 

4.3 Jämförande analys av Harry och Hermione 

Den största gemensamma nämnaren mellan Harry och Hermione är att de båda blir 

placerade i elevhemmet Gryffindor. De olika elevhemmen på Hogwarts baserar sig på 

individernas egenskaper och Harry och Hermione har alltså liknande karaktärsdrag. 

Sorteringshatten på Hogwarts sjunger en sång om de olika elevhemmen och Gryffindor 
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skildras på följande sätt: ”Ni kanske passar bäst i Gryffindor, Där folk med mod i 

bröstet lever, Vars djärvhet, kraft och tapperhet Dem skiljer ut från mängden av elever.” 

([1997] 2001:150). Då fokaliseringen i boken utgår från Harry får de som läser boken 

aldrig veta exakt varför sorteringshatten placerar Hermione i Gryffindor men hos Harry 

ser sorteringshatten både mod, begåvning och ett skarpt sinne ([1997] 2001:154). Harry 

bryter mer än en gång i boken mot de regler som finns och han tar ofta saker i egna 

händer istället för att vända sig till de vuxna på skolan. Detta är något som skiljer sig 

anmärkningsvärt från hur Hermione ställer sig till auktoriteter. Under den tidigare 

nämnda flyglektionen, när ”minsalten” blir stulen, tänker Hermione på kollektivets och 

sitt eget bästa medan Harry istället väljer att hjälpa sin vän och tävla mot Malfoy 

([1997]2001:187). Hermione lägger sig ofta i de konflikter som Harry hamnar i och 

detta är något som Harry har svårt för då han är van vid att göra som han själv vill. 

Citatet ”Harry hade svårt att fatta att någon kunde lägga sig i som hon gjorde” ([1997] 

2001:195) är ett exempel på detta och visar hur Harry blir upprörd över att Hermione 

lägger sig i när han bryter mot reglerna. Hermione ser trots sina egna goda förmågor 

upp till Harry och när han ska fortsätta vidare in i det sista rummet för att möta 

Voldemort säger Hermione följande: ”Harry – du är en stor trollkarl, ska du veta.” ”Jag 

är inte lika bra som du”, sade Harry väldigt generad, då hon släppte taget om honom. 

”Jag!” sade Hermione. ”Böcker! Och läshuvud! Det finns viktigare saker… vänskap och 

mod och… å Harry… var försiktig!” ([1997] 2001:352-353).  Hermiones 

omhändertagande sida syns tydligt även här då hon oroar sig för hur det ska gå för 

hennes vän. Hon beger sig därefter tillbaka till Ron som har blivit skadad för att sköta 

om honom och ta honom till sjukhusflygeln. Hermione är därmed den passiva 

karaktären som backar tillbaka när Harry som är handlingskraftig fortsätter vidare. En 

annan situation som belyser Hermiones passivitet är när Harry och Hermione ska ta reda 

på mer om de vises sten. Det är Hermiones uppgift att vara ”hjärnan bakom planen” och 

Harry är den som sedan agerar och genomför den.  

Harry och Hermione behandlas olika av lärarna och Hermione förväntas alltid 

vara den som sköter sig och är förståndig i alla situationer, trots att hon och Harry har 

samma regler att följa. När Harry och Ron räddar Hermione från trollet inne på toaletten 

bemöts de väldigt olika av lärarna. När läraren samtalar med Hermione låter det på 

följande vis: ”Hermione Granger, dumma flicka, hur kunde du bara komma på idén att 

ge dig i kast med ett bergatroll på egen hand? […] Hermione, Gryffindor kommer att få 

fem poängs avdrag för det här […] Jag är mycket besviken på dig.” ([1997] 2001:222) 
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Hermione förväntas alltså veta bättre än att ge sig efter ett troll själv (vilket hon i själva 

verket inte gjorde) och hon bestraffas genom att förlora elevhemspoäng vilket är en av 

de värsta bestraffningar som Hermione kan tänka sig. När det rör Harry och i detta fallet 

också Ron får de istället beröm av samma lärare vilket skildras på följande vis: ”Ja jag 

säger fortfarande att ni hade tur men det är inte många förstaårselever som hade kunnat 

ställa upp mot ett fullvuxet troll. Ni vinner fem poäng vardera…” ([1997] 2001:195). 

Både Harry och Ron belönas alltså för samma handling som Hermione blivit bestraffad 

för och lärarna gör ett undantag för att pojkarna har varit modiga och räddat Hermione. 

Lärarna beter sig på olika sätt gentemot Hermione och Harry och det visas även vid ett 

annat tillfälle då de båda blir ertappade med att vara ute under natten för att lämna 

draken Norbert till Rons bror Charlie. Det som skiljer sig tydligt åt här är att läraren åter 

igen påtalar Hermiones förstånd och menar att hon borde vetat bättre medan Harry 

snarare blir anklagad för att inte bry sig om sitt elevhem. ”Miss Granger, nog trodde jag 

att ni hade bättre förstånd! Vad er beträffar Mr. Potter, trodde jag att Gryffindor betydde 

mer för er än så” ([1997]2001:302). Hermione förväntas alltså ha ett större risktänkande 

och vara klokare än Harry och hennes regelbrott verkar också tas på större allvar än 

Harrys. I slutet av boken delas även extra elevhemspoäng ut av rektorn och Harry 

vinner 60 poäng till Gryffindor och Hermione 50. Den enda skillnaden mellan Harrys 

och Hermiones prestationer är att Harry möter Voldemort ensam då de båda inte kan ta 

sig igenom elden till det sista rummet på grund av att det enbart finns en trolldryck för 

att ta sig igenom lågorna. Harrys mod värderas alltså högre än Hermiones kunskaper 

trots att Harry aldrig tagit sig fram till rummet med de vises sten utan Hermiones hjälp. 

Motiveringen till de tilldelade poängen presenteras i föreliggande citat: ”För det andra – 

till miss Hermione Granger… för hennes bruk av kylig logik i mötet med eld, utdelar 

jag femtio poäng för Gryffindor räkning.” Hermione begravde ansiktet i armarna; Harry 

misstänkte starkt att hon hade brustit i gråt. […] ”För det tredje – till MR Harry 

Potter…” […] ”för hans stora sinnesnärvaro och mod, utdelar jag sextio poäng för 

Gryffindor räkning.” ([1997] 2001:375). Detta går att tolka som att Harry får mycket 

beröm för det som Hermione egentligen också har genomfört men Harry hyllas för sina 

modiga insatser. 

 

5 Diskussion  
I föregående avsnitt presenterades karaktärerna Hermione och Harry och hur de skildras 

i boken Harry Potter och de vises sten samt hur de kan jämföras med varandra. I 
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diskussionsavsnittet kommer frågeställningarna besvaras och diskuteras utifrån tidigare 

forskning samt de citat som jag uppmärksammat ifrån boken. 

 

5.1 Analys 

Harry Potter och de vises sten innehåller ett flertal stereotypa beskrivningar av genus 

och enligt resultatet i föreliggande studie har karaktärerna Harry och Hermione 

stereotypa manliga respektive kvinnliga personlighetsdrag vilket är vanligt i 

fantasygenren och naturligtvis även i annan skönlitteratur (2017:273). Harry beskrivs 

vid många tillfällen som en tävlande, aktiv och modig karaktär, vilket är egenskaper 

som stämmer överens med de stereotyper Nikolajeva tar upp i sin tabell (2017:193). 

Nikolajeva skriver att Harry är den som, i situationer där det krävs mod och 

handlingsförmåga, får kliva in och ta över (2017:195) och att Hermione uppfyller de 

stereotypa kvinnliga personlighetsdragen så som att hon är sårbar, beroende och passiv. 

Detta är också något som är tydligt i föreliggande studie. Harry får i boken anta en 

hjälteroll där han är den enda som kan besegra Voldemort och han har därmed fått 

uppdraget att rädda trollkarlsvärlden, sina vänner och mugglarvärlden med de icke-

magiska människorna (2016:31). I kapitlet där Harry, Ron och Hermione möter trollet 

på flicktoaletten agerar Hermione passivt trots sina goda kunskaper i magi och Harrys 

mod värderas högre än hennes kunskaper då han lyckas rädda dem ur den livsfarliga 

situationen ([1997] 2001:219). Hermione är ständigt den som planerar och Harry är den 

som agerar. Harrys mod och Hermiones passivitet är något som genomsyrar boken och 

faktumet att Hermione är lydig och följer reglerna uppfyller ännu en av de stereotypa 

personlighetsdrag som Nikolajeva tar upp (2017:193). Normerna om vad som är 

manligt och kvinnligt i litteratur är en reproduktion av samhället och i böcker är det 

vanligt att flickor är väluppfostrade och duktiga och pojkarna busiga och äventyrliga 

(2017:191). Detta stämmer in på Harry och Hermione och är några egenskaper som 

uppfyller de stereotypa roller som ofta utmärker skildrignen av pojkar och flickor i 

barnlitteratur. Några av de karaktärsdrag som Nikolajeva tar upp som stereotypa för 

kvinnor är att de är självuppoffrande och intuitiva (2017:193). Även Elvin-Nowak och 

Thomson (2012:18) samt Hidalgo (2012:69) skriver att kvinnor ofta uppfattas som 

snälla och omhändertagande och att de ofta antar en slags moderlig gestalt. Exempel på 

detta i Harry Potter och de vises sten är när Hermione försöker få Harry att äta innan 

matchen och att hon nedvärderar sig själv och sina kunskaper i jämförelse med Harrys i 

slutet av boken. Hermiones moderliga instinkter har en stor roll i Harry Potter och de 
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vises sten och hennes vägledande och snälla ord bidrar till att Harry lyckas besegra 

Voldemort. Både Kieslers (2012:90) och Hidalgos analyser (2012:76) stärker bilden av 

Hermione som en omhändertagande karaktär som gör allt för sina vänner.  

Genusmönster produceras således utifrån de förväntningar som samhället har på 

män respektive kvinnor även i Harry Potter och de vises sten (2015:21). Stereotyperna 

kring vad som är manligt och kvinnligt kan uppfattas som sexistiska och påverkar vad 

barn tror förväntas av dem. När kvinnorna reduceras till passiva och snälla och männen 

till att vara modiga och aktiva visar det att män värderas högre än kvinnor och att de 

manliga dragen är de som är eftersträvansvärda (2014:373). Hermione skildras vid vissa 

tillfällen som skör och hjälplös vilket gör att Harry tillskrivs mer makt (2004:381). Vid 

de tillfällen som Hermione inte uppfyller de kvinnliga stereotyperna blir hon bestraffad 

av lärare och illa omtyckt av sina kamrater vilket Nikolajeva (2017:194) skriver är 

vanligt i barnlitteratur. Därav är det relevant att diskutera Harry Potter-serien utifrån en 

feministisk utgångspunkt. Det syns en tydlig struktur där männen är överlägsna. De 

största och mäktigaste trollkarlarna så som Voldemort och Dumbledore är dessutom 

män vilket styrker detta ytterligare.  Dikotomin som håller isär män och kvinnor bör 

ifrågasättas och diskuteras då det syns tydligt att Hermione och Harry blir behandlade 

olika av lärarna i liknande situationer. De hierarkiska strukturerna i boken visar att 

Hermione tillskrivs mindre eftersträvansvärda egenskaper och att hon blir behandlad på 

ett annat sätt än Harry trots att de ibland agerar lika (2010:17). Exempelvis beskrivs 

Hermione som intensiv och som en besserwisser när hon uttalar sig trots att hon 

egentligen bara beter sig enligt den manliga normen.  

Harry uppfyller ännu en manlig stereotyp då han är en självständig karaktär, vilket 

motiveras med att han är föräldralös samt att han sedan tidig ålder har fått lära sig att ta 

hand om sig själv. Harrys uppväxt bidrar till att han söker olika fadersgestalter i sin 

omgivning vilket gör att hans personlighet och identitet präglas av hans förebilder 

(2003:7). En av de fadersgestalter som Harry har är Dumbledore som är en respekterad 

målmedveten man och även Hagid har ett stort inflytande på Harry då han ser upp till 

Hagrids lojala och vänliga beteende. Harry utvecklas således till att bli handlingskraftig, 

lojal och målinriktad. Faktumet att Harry även jämförs med sin far kan också påverka 

hur han utvecklas som person. Harrys öde att besegra Voldemort tvingar också in Harry 

i denna stereotypa manliga roll då han måste uppfylla dessa kriterier för att klara sig 

mot den mörka trollkarlen. Elvin-Nowak och Thomson (2012:9) menar att vi föds med 

förväntningar på oss om hur vi ska vara, och omvärlden tvingar in barn i fack vid 
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mycket tidig ålder, något som kan sägas utmärka Harrys uppväxt då han redan som 

ettåring blir Harry utnämnd till en legend. Det är något som han sedan tvingas att 

hantera när han blir äldre. Nikolajeva (2003:7) menar att föräldralösheten bidrar till att 

Harry får större makt som individ vilket också speglas i boken då Harry bryter mot 

regler och går emot sina vänner för att få sin vilja igenom. När Harry bestämmer sig för 

att ta sig igenom falluckan som är ett av de hinder för att ta sig till de vises sten ([1997] 

2001:334–335) finns det ingen som kan stoppa honom vilket går att koppla till ett 

känslokallt, hårt personlighetsdrag som är en vanlig manlig stereotyp (2017:193).  Harry 

är utöver sina modiga insatser fysiskt aktiv och beskrivs som mycket snabb och är även 

duktig på sport ([1997] 2001:33). Harry har en talang för kvastflygning och han lyckas 

ta tillbaka ”minsalten” från Malfoy på grund av sin tävlande och aktiva personlighet 

vilket hyllas av både lärare och elever ([1997] 2001:186).  

Även utseendebeskrivningen av karaktärerna går att diskutera utifrån ett 

genusperspektiv. Berättelsen innehåller väldigt få utseendebeskrivningar men den 

största skillnaden mellan Harry och Hermione är att Harrys utseende beskrivs på ett 

neutralt sätt medan det går att diskutera om Hermiones utseende är vackert eller fult. En 

utgångspunkt är att Hermione bryter mot stereotypen att kvinnor ska vara vackra och en 

annan är att hon faktiskt är både vacker och smart. Bell resonerar om hurvida Hermione 

uppfattas som ful i Harry Potter-böckerna. Detta är svårt att säga något bestämt om då 

den enda beskrivningen som finns av hennes utseende i första boken är att hon ”hade 

massor med yvigt brunt hår och ganska stora framtänder.” ([1997] 2001:134). Med 

utgångspunkt i att Hermione är ful går det dock att diskutera om hon fått byta sin 

stereotypa vackra roll mot sin intelligens (2016:3). En annan möjlig tolkning är att 

Hermione inte alls skildras som ful utan att hennes hår kan indikera att hon inte är en 

vit, västerländsk flicka som många tror (2016:2). Om detta är fallet är det möjligt att 

Hermione är både intelligent och vacker vilket bryter mot stereotypen om att kvinnor 

måste vara ”blåsta” för att vara vackra. 

Nikolajeva (2017:195) skriver att Hermione kan uppfattas som både stark, 

intelligent och oberoende precis som Harry men utifrån resultatet av föreliggande studie 

vill jag hävda att Hermione är ett resultat av den stereotypa ”duktiga flickan” som 

nästan enbart besitter stereotypa kvinnliga egenskaper. Hermione är en av de kvinnor 

som reduceras till en karaktär med gott läshuvud och som är teoretiskt kunnig. 

Hermiones kunskaper är endast relevanta i de situationer där Harrys mod inte kan lösa 

situationen och när Harry har tillfälle att skina blir Hermione bortglömd. Bells 
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ståndpunkt att Hermione är en feministisk karaktär gör att hans forskning främst 

fokuserar på den positiva gestaltningen av Hermione. Bells och Nikolajevas tankar går 

därmed isär då Nikolajeva menar att Hermione enbart är en stereotyp karaktär.   

Sorteringshatten beskriver Harry som en karaktär som är både modig och 

intelligent och till skillnad från Hermione kan Harry ha flera goda egenskaper utan att 

hans andra karaktärsdrag reduceras till något negativt ([1997] 2001:154). I Harry Potter 

och de vises sten är således den manliga huvudkaraktären överlägsen den kvinnliga och 

trots att Harry inte uppnår samma goda studieresultat som Hermione anses Harrys 

karaktärsdrag som mer önskvärda och uppskattade. Om Harry istället hade varit en 

kvinna hade det alltså varit mindre troligt att handlingen sett ut som den gör då den 

antagligen inte attraherat samma typ av publik (2003:8). Harry och Hermiones roller 

kan alltså ses som både en ren tillfällighet från författarens sida men också som en 

typisk skildring av karaktärer som uppfyller normer där Harry är den modiga pojken och 

Hermione den duktiga flickan.  

 

5.2 Didaktisk anknytning 

Bell (2016:4) menar att Harry Potter är en komplex serie som utmanar tankar kring 

både genus och etnicitet och att det är relevant att diskutera i relation till elevernas egen 

identitet. Detta styrker det faktum att böckerna skulle kunna användas i en 

klassrumssituation. Det sociokulturella perspektivet innebär att vi lär oss om oss själva 

av människor och saker i vår omgivning (2014:4). Samtal om genus är något som 

Palmér (2010:64) förespråkar och menar att det kan stärka elevernas identitetsskapande. 

Uppmärksammas inte de stereotyper som finns, finns en risk att dessa också får 

konsekvenser i undervisningen i form av diskriminering och en maktobalans i 

klassrummet (2010:65). Harry Potter och de vises sten är främst riktad till en yngre 

målgrupp än högstadie- och gymnasieelever men att arbeta med litteratur för yngre 

målgrupper kan som tidigare nämnts bidra till att eleverna får en distans till innehållet 

och därför kan diskutera genus mer generellt. En fördel är även att det går att 

uppmärksamma att genus redan tidigt präglar oss som individer. Högstadiet är för 

många elever en tid av identitetsskapande och det kan därför vara relevant att diskutera 

Harry Potter i klassrummet. För att en diskussion om genus ska vara möjlig är det 

viktigt att eleverna har de kunskaper som krävs för att ta sig igenom boken men även 

kunskap som gör att de kan uppmärksamma de stereotypa rollerna. Skolverkets centrala 

innehåll för grundskolan innefattar som tidigare nämnts att eleverna ska utveckla 



 

 24 

lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter (2018:261) och då Harry Potter tar 

upp identitet, genus och vänskap kan eleverna lära sig att identifiera teman och syfte i 

boken. Litteraturen som ska läsas under högstadietiden ska bland annat vara skriven av 

skönlitterärt betydelsefulla författare vilket J.K. Rowling kan utgöra exempel på 

(2018:262). Om man använder Harry Potter och de vises sten i klassrummet uppfyller 

man dessutom målet att eleverna ska läsa böcker skrivna för ungdomar och vuxna som 

belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Detta går att diskuteras utifrån 

att Harry försöker uppfylla de krav som ställs på honom då han är pojken som överlevde 

och hur detta påverkar hans identitet och självkänsla. Hermione kämpar också med att 

hitta sin plats då hon har mugglarföräldrar och hon försöker bevisa att hon också 

förtjänar att gå på Hogwarts genom att hela tiden prestera högsta resultat. 

Skönlitteraturen i högstadiet ska enligt Skolverket bidra till att eleverna lär sig om sin 

identitet och omvärld och att eleverna ska få en förståelse för hur texter påverkar 

(2018:257). Skönlitteratur kan användas för att kommentera och relatera till elevernas 

verklighet utan att eleverna behöver tala utifrån egna erfarenheter. Diskussioner kring 

varför Harry och Hermione skildras på ett visst sätt kan breddas till en större diskussion 

där eleverna kan diskutera samhället utifrån både boken och vad de själva har upplevt i 

sin vardag. 

Om Harry Potter och de vises sten istället ska användas i gymnasieskolan går det 

att hantera boken annorlunda. Boken kan användas i alla tre årskurserna men en 

utgångspunkt skulle vara att använda boken under det första året för att eleverna då är 

bekanta med karaktärernas känsla av att börja på en ny skola där ingen känner till en. I 

svenskämnet syfte (2011:160) står det att undervisningen om skönlitteratur ska ge 

självinsikt och förståelse för andra människor och erfarenheter och detta går att 

diskutera utifrån ett genusperspektiv. Harry Potter-serien visar att pojkar och flickor 

blir behandlade olika beroende på de diskurser och normer som finns och att Hermiones 

regelbrott får större konsekvenser än om Harry bryter mot reglerna. Genusfrågan i 

litteraturundervisningen kan även bana väg för ämnesöverskridande samarbete där 

eleverna kan prata om mänskliga rättigheter i exempelvis samhällskunskapen eller 

religionsundervisningen och mannen och kvinnans historia genom tiderna kan 

diskuteras utifrån ett genusperspektiv på historielektionerna. Litteraturundervisningen i 

gymnasieskolan kan alltså ge eleverna en förståelse kring hur samhället utformas efter 

dessa diskurser men de kan även förstå sina egna fördomar och hur de påverkas av 

normer och stereotyper. Samtliga gymnasiekurser i svenska ska beröra reflektion kring 
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skönlitteratur från olika tider och kulturer skriven av män och kvinnor (2011:169) och 

det går därför att stödja arbetet med genus även utifrån detta mål. Eleverna kan få 

diskutera varför J.K. Rowling bestämmer sig för att ha en manlig protagonist och vad 

det får för konsekvenser för bokens handling och de kan få diskutera om de tror att de 

stereotyper som finns i boken är medvetna eller omedvetna från författarens sida.  

Bokens didaktiska potential är stor och ger ett gott utrymme för att diskutera både 

genus och författarens intention, vilket Alkestrand (2016:70) poängterar. I diskussionen 

om boken går det även att beröra språk och språkbruk. Harry Potter-serien skildras 

utifrån Harry perspektiv och de beskrivningar som finns av Hermione skildras alltså ur 

en 11 årig pojkes ögon. Beskrivningen av Hermione och hennes egenskaper förändras 

exempelvis från att hon upplevs som krävande och jobbig till att hon faktiskt är en 

person med goda egenskaper. Eleverna kan därmed föra en diskussion om hur Harry 

redan vid tidig ålder är påverkad av de normer om vad som anses vara manligt 

respektive kvinnligt och att han reagerar starkt på att Hermione i viss mån bryter mot 

dessa. Sådana diskussioner går att genomföra både i grund- och gymnasieskolan då det 

går att koppla till skolans värdegrund (2011:11). Då värdegrunden ska utgå från att 

eleverna ska ha förståelse för andra individer och att de inte ska diskriminera går Harry 

Potter-serien att använda som en bas för att diskutera skolans värdegrundsfrågor. 

Värdegrunden och det demokratiska uppdraget kan vävas in i undervisningen genom 

litteraturen och genom att jämföra Harry och Hermiones villkor utifrån ett 

genusperspektiv kan läraren få eleverna att reflektera över de stereotypa sätt manliga 

och kvinnliga karaktärer skidras utifrån. Alkestrand (2016:41) skriver att Harry Potter-

serien kan användas både vid genusfrågor och diskussioner om identitet. Eleverna kan 

alltså angripa boken från olika synvinklar. Värdegrundsarbetet i skolan bygger på att vi 

ska acceptera varandras olikheter och då Connell (2015:21) menar att genusmönster är 

kopplade till samhällets strukturer går det att bearbeta boken utifrån enbart 

genusperspektiv eller utifrån en bredare synvinkel. Då litteratur påverkar hur vi lever 

våra liv och ser på varandra har litteraturen, och kanske framförallt litteratur som når 

många människor, relevans i skolan. Då J.K. Rowling dessutom är påläst om litteratur 

och engagerad i samhällsfrågor är det intressant att undersöka hennes val av karaktärer i 

boken (2016:66). Bokens didaktiska potential bygger därmed på både innehållet och 

författarens intentioner. För att eleverna ska kunna skapa sig sin egen identitet är det 

viktigt att de är medvetna om de maktstrukturer som råder i samhället och att de förstår 

vad det får för konsekvenser i deras liv. Harry Potter-seriens många komplexa 
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karaktärer ger som tidigare nämnts en oändlig möjlighet att diskutera människors krav 

från samhället och enbart lärarens och elevernas fantasi kan sätta gränserna för vad som 

kan tas upp.  

Svaret på frågan vad litteratur kan ha för påverkan på hur genusstrukturer 

uppfattas och hur detta kan uppmärksammas i en klassrumssituation är att det finns 

möjligheter att integrera genusfrågor i undervisningen. Problematiseras de stereotyper 

som finns i litteraturen blir det också lättare att diskutera dessa problem i verkligheten. 

Precis som Alkestrand (2016:63) skriver skapar vi mening i världen vi lever i via tal och 

skrift och om vi skapar förståelse för hur diskurser påverkar vår syn på vår omvärld blir 

det lättare att ifrågasätta de strukturer som finns i samhället. Skönlitteratur kan alltså 

påverka hur individer lever sina liv (2016:65) och det är upp till oss lärare att göra våra 

elever medvetna om detta med utgångspunkt i det sociokulturella perspektivets tankar 

om att människor lär sig av varandra och att våra tankar är ett resultat av de attityder 

och normer vi möter i våra liv (2014:5). Precis som Elvin-Nowak och Thomsson 

(2012:26) skriver så kan vi inte möta de orättvisor som baseras på strukturer i samhället 

om vi inte talar om dem och ifrågasätter dem.  

5.3 Vidare forskning  

Då Harry Potter-böckerna är av en sådan komplex karaktär går det att angripa boken 

utifrån fler punkter än enbart genus. Framtida forskning skulle alltså kunna bearbeta 

böckerna utifrån en intersektionell analys där exempelvis klassperspektivet mellan 

”renrasiga” trollkarlar och de med mugglar-föräldrar undersöks. Något som också skulle 

kunna undersökas vid en större studie är hur karaktärerna utvecklas genom seriens gång 

och om karaktärerna uppfyller samma roller i de senare böckerna som i de första. Vilka 

karaktärer utvecklas och vilka förblir statiska genom serien och uppfyller karaktärerna 

genusstereotyper i de senare böckerna? 
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