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Abstract 

To be able to develop their reading skills, pupils need not only to practise but also to be 

willing to practise. Being enticed to read is therefore an important factor for the 

development of reading. Research has shown that part of the attraction of reading is that 

readers can recognize themselves in the different constituents of a book, for example 

being able to identify with characters and finding the setting plausible. The books about 

Harry Potter have enticed many young people all over the world to read, and the 

question of what this attraction consists of is an interesting one, especially with regard 

to the fact that the books have many elements of magic and seemingly alien elements. 

The aim of this study is to investigate and reveal potential opportunities for self-

recognition offered to the reader by the Harry Potter books. The study consists of a 

textual analysis focusing on Harry Potter and the Philosopher’s Stone and Harry Potter 

and the Prisoner of Azkaban. The study shows that both books offer the reader multiple 

opportunities for self-recognition, which can be linked to factors such as the reader’s 

emotional participation and the motifs in the books. 
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1 Inledning 

För många har Harry Potter fungerat som en ingång till den litterära världen. Böckerna 

har redan klassikerstatus och har sedan första utgåvan 1997 trollbundit stora som små. 

Böckerna har gett upphov till ett ”Potterfenomen” som visar sig genom filmer, spel, 

fanfiction och it-världar där historien om Harry Potter lever vidare (SOU 2012:278). 

Det är inte alltid så enkelt att avgöra vari böckers popularitet består, vad det är som 

lockar många läsare. En möjlig förklaring, eller åtminstone en bidragande orsak, kan 

grunda sig i vad Kåreland (2013) menar är viktigt för barns läslust, nämligen läsarens 

möjligheter att känna igen sig i litteraturen. Hon påpekar att när barn väljer böcker vill 

de bland annat ”kunna känna igen sig själva och bli medvetna om sin identitet” 

(Kåreland 2013:90f).  

 

Men hur kan då en bok som skildrar magiska vidunder och trolska platser erbjuda 

läsaren igenkänningsmöjligheter och därigenom locka till läslust? En sådan typ av 

litterära verk kan snarare anses leda läsaren bort från verkligheten och mot det som är 

främmande. Toijer-Nilsson (1981:15) hävdar dock att läsning av fantasy långt ifrån är 

en flykt från verkligheten och hon menar att alternativa världar och magiska väsen 

tvärtom kan symbolisera verklighetens problem och konstruktioner och att de 

”fantastiska berättelserna kan spegla verkligheten” (Toijer-Nilsson 1981:15). I 

sammanhanget lyfter hon fram fantasins och litteraturens betydelse:  

 

Om vi behöver fantasin, behöver vi också litteratur, som stimulerar den. Och 

visst behöver vi fantasin! För att lära oss fördjupa vår glädje och handskas 

med vår fruktan. För att genomskåda vår livssituation. För att se världen på 

ett nytt sätt. För att stimulera våra kreativa möjligheter. (Toijer-Nilsson 1981, 

s.12) 

 

Resonemanget blir intressant ur en svensklärares perspektiv eftersom ett uppdrag enligt 

läroplanen är att ge elever förutsättningar att ”[i] mötet med olika typer av texter […] 

utveckla […] den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden” (Skolverket 

2011:222). Vidare säger svenskämnets kursplan att ”[u]ndervisningen [ska] stimulera 

elevernas intresse för att läsa och skriva” (Skolverket 2011:222). I relation till det blir 

Kårelands (2013) resonemang om hur läslust hör ihop med litteraturens 

igenkänningsmöjligheter viktigt att ta hänsyn till.  
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I en analys av två Harry Potter-verk fördjupar vi oss i två aspekter av litterära texter som 

kan erbjuda igenkänningsmöjligheter och därmed också är av betydelse för lockelsen i 

berättelsen; miljö och karaktärer. Enligt Nikolajeva (1998:49ff) finns det flera aspekter 

i dessa kategorier som på många sätt är betydelsefulla för berättelsen och läsarens 

upplevelse av den.  

 

1.1 Syfte och frågeställning  

Syftet med denna studie är att undersöka vilka igenkänningsmöjligheter som två Harry 

Potter-böcker kan erbjuda unga läsare, i åldern nio till tolv. Studien genomförs genom 

att analysera miljö och karaktärer i böckerna. En viktig del av syftet är den didaktiska 

avsikten att som lärare få insikt i vad som kan locka till läsning hos elever.  

 

Studiens forskningsfrågor lyder: 

- Vilka igenkänningsmöjligheter kan texterna erbjuda unga läsare i 

gestaltningen av miljön?  

- Vilka igenkänningsmöjligheter kan texterna erbjuda unga läsare i 

gestaltningen av karaktärer? 

  

2 Bakgrund och teoretiska utgångspunkter 

I kommande kapitel presenteras inledningsvis fantasygenren och därefter utreds 

igenkänningsmöjligheter vari centrala begrepp för studien redogörs för. Slutligen ges en 

översikt av tidigare forskning om Harry Potter-böckernas dragningskraft.   

 

2.1 Centrala begrepp  

I avsnittet redovisas begrepp som ligger till grund för undersökningen. Först presenteras 

fantasy och dess, för undersökningen, aktuella begrepp och aspekter. Därefter diskuteras 

och definieras begreppet igenkänningsmöjlighet.  

 

2.1.1 Fantasy 

Fantasygenren, eller den fantastiska genren, är berättelser om främmande världar med 

magiska inslag. Fantasygenren ”innefattar verk där varelser uppträder och händelser 

inträffar, som inte kan förklaras förnuftsmässigt eller vetenskapligt, där upplevelser 
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beskrivs, som inte stämmer med mänsklig erfarenhet eller med de naturlagar vi känner 

till” (Toijer-Nilsson:1981:9). Trots dessa overkliga inslag måste också anknytning 

finnas till läsarens verklighet vare sig det handlar om karaktärer, miljö eller andra 

aspekter: ”Fantasy för barn måste ta hänsyn till sina läsare och erbjuda dem relevanta 

identifikationsobjekt” (Nikolajeva 1992:174). Det kan till exempel handla om att 

huvudpersonen är ett barn när verket är riktat till barn, liksom att det i fantasy riktat till 

tonåringar kan handla om unga vuxna vilket således utgör ett tydligt exempel på hur 

fantasy kan erbjuda igenkänningsmöjligheter (1992:174).  

 

Nikolajeva (1992) ger en kort resumé över genrens historia och pekar ut året 1816 som 

det år då den första fantasyboken utgavs. Under resterande 1800-tal följdes den av flera, 

idag kända verk som exempelvis Alice i underlandet. Under 1900-talet utvecklades 

genren som en följd av människans framgångar inom teknik, rymdforskning och annan 

vetenskap. Attitydförändringar hos människan avspeglades i fantasygenren i form av att 

läsaren i större uträckning än tidigare själv fick skapa en uppfattning av texten och dra 

egna slutsatser. Det magiska och verkligheten i böckerna fick en mer diffus gräns och 

det goda och onda har blivit mer mångtydigt och dubbelbottnat (Nikolajeva 1992:27ff). 

Fantasy är idag populärt bland såväl unga som vuxna läsare och ses som en genre som 

lockar till läsning (Kåreland 2013:68). 

 

Fantasyböcker har övertagit flera av folksagans strukturella drag som exempelvis 

kampen mellan det goda och det onda och hjälten och hans uppdrag. Det går således att 

finna likheter mellan sagan och fantasy. En skillnad består dock i att historien inom 

fantasy utspelar sig i parallella världar, både en magisk och en verklig (Kåreland 

2013:67). Den magiska världen benämner Nikolajeva som den sekundära och den 

verkliga världen benämns som den primära. Vidare kan den sekundära världen vara 

öppen eller sluten. Om den är sluten existerar den självständigt utan den primära världen 

och om den är öppen existerar den i anslutning till den primära världen (Nikolajeva 

1992:180). Inom fantasy kan karaktärer resa i tiden och förflyttas mellan dessa olika 

världar med hjälp av magi (Nikolajeva 1981:35ff). 

 

Miljön är en starkt bidragande faktor för historiens atmosfär och de känslor som väcks 

hos läsaren under läsprocessen. Nikolajeva tar Mio min Mio som exempel och beskriver 

hur Bosse, huvudkaraktären, framställs som det övergivna barnet eftersom han sitter 
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ensam i en park. Känslan av ensamhet och innebörden i historien förstärks med hjälp av 

miljön (Nikolajeva 1998:52). 

 

Vidare kan miljön också driva handlingen framåt. Det kan till exempel handla om en 

mognadsprocess hos karaktären när karaktärerna flyttas från ena platsen till den andra 

(Nikolajeva 1998:51). I sammanhanget är portalen eller dörren en central symbol i 

fantasygenren. Den står för entrén till den sekundära världen, både för karaktärer och 

för läsaren. Det kan handla om en verklig dörr men också om olika föremål som 

symboliserar passagen (Nikolajeva 1992:183). Ytterligare ett exempel på när miljön 

driver handlingen framåt är när miljöbeskrivningar fungerar i ett förberedande syfte. Det 

kan exempelvis röra sig om olika föremål vilka ger läsaren och karaktärerna en öppning 

till det äventyr som väntar. Nikolajeva ger föremål ur boken Narnia som exempel och 

menar att ”miljön förbereder barnen – och läsaren – på de äventyr som väntar dem, de 

föremål de ser: riddarrustning, harpa (de gamla sagoberättarnas attribut), gamla böcker 

– anknyter till sagor” (1998:51f). Föremålen kan alltså leda historien i en viss riktning 

och fungera som en ingång till nya äventyr och/eller till den sekundära världen.  

 

Nikolajeva menar också att miljön kan bidra till personkarakteristiken (1998:52) och 

hon nämner Ronja Rövardotter som ett exempel. Ronja, som lever och rör sig fritt  i 

skogen, beskrivs som ett barn av naturen. Miljön hjälper alltså till att förstärka hennes 

karaktär (Nikolajeva 1998:51f). På så sätt är miljön betydelsefull för historien och för 

karaktärsbeskrivningen, och därigenom även för läsarens igenkänningsmöjligheter 

(Nikolajeva 1998:47ff).  

 

Karaktärerna i fantasyverk utgörs av de varelser, människor, djur eller andra föremål 

som utför handlingarna (Nikolajeva 1998:55). Det förekommer olika typer av roller som 

är karakteristiska för genren och många av dessa härstammar från sagan där de 

återkommande är sju till antalet (1992:170): ”Hjälten, prinsessan (målet för sökandet 

[…]), den falske hjälten, sändaren, givaren, hjälparen och skurken” (1992:170).  

Hjälten, som är huvudpersonen, representerar det goda och har alltid ett uppdrag att 

utföra. Funktionerna för sändaren, givaren och hjälparen består i att skicka hjälten på 

uppdrag och förse densamme med diverse hjälpmedel. Sändaren och givaren är ofta 

samma karaktär. Skurken och den falske hjälten representerar det onda. Prinsessan är 

inte nödvändigtvis mänsklig utan snarare ”målet för sökandet” (1992:170). 
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2.1.2 Igenkänningsmöjligheter 

Barnlitteratur följer ofta en viss struktur och ”bygger på förutbestämda normer, vilket 

gör att många verk liknar varandra i uppbyggnad” (Nikolajeva 1992:25). Denna struktur 

går att skönja i flera barnlitterära verk och det som redogjordes för i avsnittet om 

fantasy och dess karaktärer kan utgöra exempel på genrens typiska struktur. Förutsatt att 

en ung läsare har tidigare erfarenheter av barnlitterära texter kan själva strukturen 

således erbjuda igenkänningsmöjligheter.  

 

I barnlitteraturens struktur förekommer olika typer av återkommande motiv vilket också 

är en relevant aspekt av igenkänning. Ett vanligt motiv för fantasygenren är karaktärers 

sökande efter identitet och/eller ett föremål. Identitetssökande är en central aspekt vad 

gäller igenkänningsmöjligheter i litteratur riktad till unga läsare eftersom det är ett 

viktigt element ”i en ung människas psykologiska utveckling” (Nikolajeva 1998:46).  

 

Igenkänning behöver inte vara konkret i den bemärkelsen att läsaren identifierar sig i 

karaktärers yttre. Läsaren kan också känna igen sig och på olika plan bli emotionellt 

delaktig i karaktärernas känslor eller öden. Miall och Kuiken (2001) diskuterar olika 

typer av känslolägen som en läsare intar under läsning och som kan väckas av 

igenkänning. Det kan till exempel handla om att läsaren känner med en karaktärs rädsla, 

empati och glädje, eller att läsaren känner igen atmosfären i miljön, som exempelvis en 

viss stämning, vilket i sin tur väcker känslor. På liknande sätt erbjuder miljön i 

litteraturen en djupare dimension av igenkänning än ”jag känner igen mig, jag har varit 

där”. Läsaren kan känna en koppling till atmosfären och den känsla som miljön 

frambringar. Att som läsare känna emotionell delaktighet med litteraturens olika 

element handlar därmed också om igenkänning. Miall och Kuiken förtydligar hur 

känslor kan väckas via minnen: 

 

[R]eaders regularly recognize and incorporate their own feelings into their reading […]: 

they also refer about as often to personal memories evoked by some aspect of the setting or 

a character […] it seems likely that readers are often making implicit comparisons between 

the world of the fiction and what they know, believe, or feel about their own lives, since 

these comparisons surface from time to time in the form of either explicit feelings or 

memories. (Miall & Kuiken 2001:241)  
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Igenkänning sker således utifrån våra minnen och erfarenheter. Miall och Kuiken (2001) 

hävdar att läsarens känslor väcks av något eller någon som läsaren minns och känner 

igen från förr och associerar med en ihågkommen känsla. Läsarens känslor behöver inte 

heller vara beroende av ett tydligt minne, utan nya insikter och känslor kan väckas 

under läsningen genom att läsaren konnoterar texten till fragment eller delar av tidigare 

erfarenheter (Miall & Kuiken 2001). 

 

Miall och Kuiken (2001) hävdar som nämnts att igenkänning sker utifrån våra minnen 

och erfarenheter och i sammanhanget kan Viktor Sklovskijs teori om främmandegöring 

lyftas fram för att påvisa hur våra minnen och vardagliga erfarenheter gör människan 

alltför bekant med diverse företeelser. I artikeln Konsten som grepp (1971) använder 

Sklovskij den litterära konstformen för att belysa resonemanget om främmandegöring 

och beskriver hur betraktaren, eller läsaren, kan få syn på redan igenkända företeelser 

om de kläs i en ny språkdräkt. Han hävdar att ”det är just för att återställa förnimmelsen 

av livet, för att känna tingen, för att visa att stenen är en sten, som det finns detta som 

kallas konst” (Sklovskij 1971:21). Människans vaneseende, d.v.s. det automatiserade 

seendet, måste utmanas och desautomatiseras, för att hon faktiskt ska varsebli det alltför 

igenkända (Sklovskij 1971:20ff).  

 

Agrell (2009) utgår från Sklovskijs teori om främmandegöring och menar att det är 

underförstått i Sklovskijs resonemang ”att främmandegöringen förutsätter 

igenkännande: utan igenkänning ingen främmandegöring” (Agrell 2009:42). Om det 

främmandegjorda inte från början är igenkänt av läsaren blir texten obegriplig. 

Vaneläsandet, menar Agrell, bryts när främmandegöring sker och uppmärksamheten 

hos läsaren skärps. Ett resultat av främmandegöringen kan bestå i att läsaren bemöter 

texten på ett nytt sätt (Agrell 2000:42).  

 

Sammanfattningsvis kan igenkänning således handla om att känna igen en struktur eller 

ett motiv i litteratur. Det kan också röra sig om att i läsningen återuppleva en känsla från 

ett mer eller mindre medvetet minne eller erfarenhet och därmed bli emotionellt 

delaktig. Mer komplext kan det också handla om motsatsförhållandet i att det igenkända 

blir synligt genom att det blir främmandegjort. I undersökningen används begreppet 

främmandegöring för att belysa hur det främmande går parallellt med det igenkända.  
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2.2 Tidigare forskning om Harry Potter-böckernas 

dragningskraft 

I antologin Reading Harry Potter – Critical Essays har Giselle Liza Anatol (2003) 

samlat olika texter om Harry Potter-böckerna som på olika sätt berör böckernas 

framgångar. I kapitlet ”Harry Potter and the Magical Looking Glass: Reading the Secret 

Life of the Preadolescent” (2003) redogör Lisa Damour bland annat för hur barnen i 

boken framställs som kompetenta och självständiga medan de vuxna karaktärerna ofta 

är frånvarande och/eller onda. Hon menar att lockelsen för böckerna delvis kan ses ur 

ett utvecklingspsykologiskt perspektiv: de faser som huvudkaraktären går igenom 

skildras i de konflikter, rädslor och önskningar han möter vilka också är typiska för barn 

som är på väg in i tonåren och vuxenvärlden (Damour 2003:15).  

 

I antologins sjätte kapitel, ”Harry Potter's Schooldays: J.K. Rowling and the British 

Boarding School Novel” (2003), lyfter Karen Manners Smith fram hur böckerna om 

Harry Potter kan klassas som internatskoleromaner med kända motiv som mobbning 

och vänskap. Smith utgår från en intervju som gjorts med amerikanska elever i 

tolvårsåldern och i vilken det diskuteras om Harry Potter-böckernas popularitet. 

Eleverna uttryckte bland annat att de var fascinerade av karaktärernas möjlighet att 

under sina tonår växa upp på en internatskola tillsammans med sina vänner, snarare än 

med sina föräldrar. Smith menar att elever utan erfarenhet av internatskolor uppskattar 

det internatskoleliv som karaktärerna i Harry Potter-böckerna lever och att det bidrar till 

läslusten (Smith 2003:69ff). I sammanhanget blir det också relevant att lyfta fram Lena 

Kårelands Barnboken i samhället (2013). Hon hävdar att när Harry Potter-böckernas 

framgångar diskuteras, lyfts det fram att de innehåller flera vanliga motiv från 

barnlitteratur, t.ex. ”det föräldralösa och illa behandlade barnet, livet i en internatskola, 

kampen mellan gott och ont samt vänskap och kärlek, i detta fall samhörigheten mellan 

Harry och hans två vänner Hermione och Ron” (Kåreland 2013:106).  

 

Anatol (2003) redogör i antologins inledning för karaktärernas gestaltning och hur det 

har bidragit till böckernas popularitet. Hon beskriver att barnen i boken framställs som 

kompententa och betydelsefulla också ur de vuxna karaktärernas perspektiv. Anatol ger 

Mr. Weasley som ett exempel. Mr. Weasley är en vuxen trollkarl, anställd på 

”Trolldomsministeriet” som gärna frågar ut Harry om de mest banala saker som har 

med ”Mugglare” (karaktärer utan magiska krafter) att göra. Anatol menar att eftersom 
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den unge läsaren, liksom Harry, mycket väl vet vad de olika Mugglar-sakerna är och 

vilken funktion de fyller, kan hen känna ”intellectual power” (2003:8) och således 

uppleva att hen har kunskap om något som inte ens en kompetent vuxen karaktär har. 

 

Andrew Blakes (2002) undersökning The irresistible rise of Harry Potter utgör 

ytterligare ett bidrag till forskning som behandlar lockelsen i bokserien. Han diskuterar 

inledningsvis Harry Potter-fenomenet och dess lockelse utifrån flera perspektiv och 

uttrycker misstro till dem som hävdar att allt handlar om marknadsföring och hysteri 

kring böckerna. Han lyfter istället fram att lockelsen ligger i att Rowling, genom 

fantasy, skildrar moderna samhällsfrågor och problem. Han analyserar böckerna med 

hänsyn till utgivningsår för att belysa hur problem i tiden gestaltas i respektive bok 

utifrån huvudtesen om att det är det som utgör böckernas popularitet (Blake 2002:3f).  

 

I en antologi publicerad av statens offentliga utredningar (SOU), Läsarens marknad, 

marknadens läsare – en forskningsantologi, SOU 2012:10, lyfter Petra Söderlund i sitt 

kapitel ”Med livet som insats – om bokprat på internet” fram vad som utgör en bra bok 

enligt ”nöjesläsarna”, d.v.s. de som läser för nöjes skull. Utan att närmare redogöra för 

ålder eller kön bland nöjesläsande deltagare i en läsarundersökning presenterar 

Söderlund följande: ”[e]n bra bok ska vara spännande och läsaren ska kunna identifiera 

sig med huvudpersonen – eller någon annan person i boken – och människor och 

miljöer ska vara trovärdiga och skildrade på ett levande sätt. Boken får gärna vara rolig 

också” (SOU 2012:195). Svaret, menar hon, är detsamma som presenterats i andra, 

likande läsarundersökningar. I sammanhanget presenterar Söderlund också Harry 

Potter-böckerna som några av mest lästa böckerna för nöjesläsare. Med koppling till vad 

som sades utgöra en bra bok blir det relevant att vidare undersöka huruvida kriterierna 

om trovärdighet och identifiering kan uppfyllas i böckerna trots kopplingen till fantasy-

genren (2012:194f). 

 

3 Metod och material 

I detta avsnitt presenteras analysmetoden baserad på hermeneutik och narratologi följt 

av en redogörelse för studiens material och de urval och avgränsningar som gjordes vid 

materialinsamlingen. Avslutningsvis diskuteras den valda metodens och materialets 

relevans för studiens syfte. 
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3.1 Analysmetod 

Analysen av de båda Harry Potter-böckerna sker utifrån ett hermeneutiskt perspektiv 

vars grund består i tolka texter för att förstå dem närmare. Egidius (1986) menar att 

texter inte är en direkt kopia av verkligheten utan är beroende av att läsaren tolkar dem 

för att texten ska få betydelse (1986:41f). ”I varje text finns viktig ’information mellan 

raderna’. Även det som inte sägs ger betydelse åt texten” (1986:41). Vid läsningen av en 

text möter läsaren ord och satser som har olika laddning beroende på vem läsaren är och 

utifrån tidigare erfarenheter väcks tankar, värderingar och attityder hos läsaren 

(1986:41f). En tolkning av en text är således beroende av människans förförståelse och 

tidigare erfarenheter eftersom värderingar och fördomar ligger till grund för hur texten 

tolkas och förstås. Vid första läsningen tillämpas den befintliga förförståelsen på texten. 

När läsaren sedan ”kommit in i den tanke – och betydelsekrets som det gäller är man 

inne i en […] ’hermeneutisk spiral’” (1986:51) och tolkningen kan successivt förändras 

eftersom den första tolkningen som gjordes leder till nya insikter, nya förkunskaper och 

utifrån dem tolkas innehållet på nytt och på vilket sätt processen fortlöper som i en 

spiral (Egidius 1986:51).  

 

Analysmetodens hermeneutiskt tolkande natur kompletteras med narratologi, ”studiet av 

berättandets och berättelsers natur, funktion och struktur” (Skalin 2002:173) för att 

svara upp mot det utnämnda syftet och forskningsfrågorna. Narratologi är ett vedertaget 

begrepp som används vid reflektion av berättandets natur och för att urskilja, definiera 

och karaktärisera olika aspekter i texten (Skalin 2002:174). Vad som berättas och hur 

det berättas utgör två grundpelare vid en analys av en text, historien och berättelsen 

(Nikolajeva 1998:24). Relevant för studien är historien och när den analyseras studeras 

händelser, karaktärer och miljö, d.v.s. vad som händer, vem som utför handlingarna och 

var eller när händelserna sker (Nikolajeva 1998:24f).  

 

I en textanalys av respektive bok fokuseras det på historien och således studeras 

karaktärer och miljö i de parallella världarna. För att finna igenkänningsmöjligheter 

utgår vi från de begrepp som tidigare presenterats som centrala för studien: struktur och 

motiv, emotionell delaktighet och främmandegöring. Vad gäller det sistnämnda tar 

studien sin utgångspunkt i Sklovskijs teori om främmandegöring. Dock finns det en 

svårighet att i analysen fullt ut applicera hans teori eftersom det inte går att fastställa om 

läsarens vaneseende har desautomatiserats med hjälp av främmandegöringen. Därför 
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fokuseras det på det implicita i Sklovskij teori om att främmandegöring kräver ett visst 

mått av igenkänning. Studien fokuserar alltså på hur det främmande i texten är beroende 

av igenkänning och vad det är som gör den möjlig.  

 

Under läsprocessen av de två Harry Potter-böckerna förs ett systematiskt protokoll över 

det som ska analyseras. Mer konkret handlar det om att citera från böckerna och 

kategorisera utifrån det som ska analyseras, d.v.s. igenkänningsmöjligheter bland 

karaktärer och miljö. Vidare syftar begreppen ”läsare” och ”unga läsare” till barn i 

åldrarna 9 till 12 och det är ur ett sådant perspektiv som igenkänningsmöjligheter 

kommer att analyseras. 

 

Vid tolkningen av anteckningarna från läsprocessen av första boken kategoriseras 

karaktärer och miljö i vilka det också tillskrivs underrubriker baserade på de centrala 

begrepp som tidigare redogjorts för. I karaktärsanalysen analyseras utseende, beteende, 

uttalanden, tankar och kommentarer från andra karaktärer. Miljöanalysen fokuserar på 

gestaltningen av miljön och dess föremål. Den delas in i kategorierna: när de parallella 

världarna möts och miljön förmedlar atmosfär och känsla. 

 

3.1.1 Metodkritik  

I textanalysen har ett tolkande, hermeneutiskt perspektiv antagits. Resultatet av analysen 

kommer således vara beroende av våra tidigare erfarenheter och den relation vi har till 

ord och situationer som framställs i böckerna. Värt att framhålla är att böckerna sedan 

tidigare har blivit lästa av oss båda vilket kan påverka resultatet. Dock har en 

medvetenhet funnits om de forskningsetiska direktiv som framhåller vikten av 

objektivitet och precision för att undvika egna känslobetonade förutsättningar och 

värderingar vid tolkandet. Läsaren av studien bör emellertid ha en förståelse för att 

resultatet hade kunnat se annorlunda ut om någon annan hade tolkat texterna, eftersom 

tolkning av text alltid är beroende av tidigare erfarenheter och attityder hos läsaren. 

Eftersom igenkänning är starkt kopplat till läsaren som individ och dennes tidigare 

erfarenheter, är det en svårighet att definitivt fastställa vad som möjliggör dem. Därför 

finns en medvetenhet om att en analys av igenkänning i böckerna inte kan generaliseras 

utan endast ses som möjligheter – således benämns de igenkänningsmöjligheter.   
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Ett urval bland karaktärerna i böckerna gjordes baserat på i vilken grad det förmodades 

att igenkänningsmöjligheter skulle gå att finna och därför har också ett bortfall skett. 

Det kan således upplevas som att ett medvetet val av data har gjorts för att ge önskat 

resultat. Dock var ett urval tvunget att ske med tanke på studiens begränsade omfång 

och sett till syfte och frågeställning bör, som vetenskapsrådet påpekar, en precision 

finnas i vilken syftet stämmer överens med presenterade data och använd metod 

(Vetenskapsrådet 2011:12ff). 

 

I analysmodellen ingår först en genomläsning av böckerna och under läsningen förs 

kontinuerligt anteckningar som efter genomläsningen kan tolkas på ett djupare plan. 

Fördelen med denna modell är att den möjliggör att gå tillbaka till de delar av texten 

som kan tänkas vara av värde för undersökningen vilka därmed kan tolkas noggrannare. 

Det hade varit en möjlighet att genomföra textanalysen direkt under genomläsningen. 

Dock hade tolkningen då eventuellt blivit mindre noggrann eftersom den hade skett i 

anslutning till den första läsningen i vilken vi som läsare skapar ett helhetsintryck och 

möter mycket information i texten på samma gång. För att vara så precisa som möjligt i 

vår textanalys har den modellen således valts bort.  

 

Avslutningsvis ska det framhållas att en textanalys av detta slag är komplex, och som 

nämnts finns det säkerligen andra möjliga tolkningar än våra. Resultatredovisningen har 

därför illustrerats med många exempel från texterna för att göra analysen så 

genomskinlig som möjligt.  

 

3.2 Material 

Textanalysen fokuserar på böckerna Harry Potter och de vises sten (HPVS 1999) och 

Harry Potter och fången från Azkaban (HPFA 2001). 

 

3.2.1 Insamlingsmetod: urval och avgränsningar 

Vid urvalet bland de sju böckerna i serien diskuterades i vilken utsträckning bokens 

handling har betydelse för de kategorier som skulle fokuseras på, t.ex. vilket utrymme 

beskrivningen av karaktärer och miljö har i respektive bok. Diskussionen ledde fram till 

ett urval av första och tredje boken ur serien. Den första boken valdes eftersom att 

läsaren här ska introduceras för en helt ny värld vilket bör innebära en nyanserad och 

detaljrik beskrivning av respektive kategori.  
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Den tredje boken valdes utifrån tesen om att de båda kategorierna då har utvecklats utan 

att för den skull ha genomgått en alltför stor förändring gentemot den första boken. 

Eftersom huvudsyftet för undersökningen inte består i att komma åt skillnader i en 

jämförelse mellan böckernas handling, utan urskilja igenkänningsmöjligheter bland 

karaktärer och miljö, valdes således två böcker som ligger relativt nära varandra i 

serien.  

 

Vid urvalet av karaktärer valdes följande: Harry Pottter (hjälten), Albus Dumbledore 

(sändare/givare), Ron och Hermione (hjälpare) eftersom de är typiska för 

fantasygenrens struktur. Karaktärerna har dessutom valts med hänsyn till det stora 

utrymme de har i respektive bok vilket således bör öppna upp för fler 

igenkänningsmöjligheter. 

 

3.2.2 Materialkritik 

Eftersom analysen enbart omfattar två av sju böcker ur Harry Potter-serien kan 

resultaten inte tillämpas på hela serien. Istället ger analysen en djupare inblick i de två 

analyserade böckerna. 

 

Vidare finns en medvetenhet om att inte alla som har läst Harry Potter-böckerna finner 

dem tillfredsställande och inbjudande men undersökningen förutsätter att där faktiskt 

finns en lockelse, sett till seriens succé. Vidare finns också en medvetenhet om att 

lockelse i Harry Potter kanske inte alltid utgörs av igenkänningsmöjligheter och att det 

inte går att definitivt fastställa vari lockelsen består. Dock är utgångspunkten för studien 

baserad på de teorier som tidigare lyfts fram vilka framhåller att igenkänning i litteratur 

frambringar motivation till läsning. 

 

Värt att nämna är att det också finns en medvetenhet om den påverkan som 

filmatiseringen av boken kan tänkas ha på läsarna, och på oss som forskare, särskilt när 

det gäller den första kategorin ”utseende”. Men sett till metoden och den detaljerade 

återläsningen blir filmatiseringen inte särskilt avgörande för resultatet eftersom 

undersökningen utgår från de igenkänningsmöjligheter som texten förmedlar. 
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4 Analys & Resultat  

I detta kapitel presenteras först en kort resumé av HPVS (1999) och sedan dess 

karaktärsanalys. Därefter introduceras HPFA (2001) på liknande sätt med en kort 

resumé åtföljd av karaktärsanalysen. Efter karaktärsanalysen redovisas en sammanfogad 

miljöanalys av de båda böckerna.  

 

4.1 Harry Potter och de vises sten: karaktärer 

I första boken i Harry Potter-serien följer läsaren den föräldralöse Harry Potter på hans 

resa från Privet Drive i den primära världen till den sekundära i vilken internatskolan för 

häxkonster och trolldom, Hogwarts, väntar. Där får han den familj som han saknat 

under sin uppväxt med vänner som Ron och Hermione. I upplösningen möter han den 

onda trollkarlen Voldemort som en gång förgjorde hans föräldrar. 

 

I följande text kommer en analys av karaktärerna att redovisas med 

igenkänningsmöjligheter i fokus. Karaktärsanalysen delas in efter valda karaktärer och 

underrubrikerna utseende, beteende, tankar och uttalande och kommentarer från andra 

karaktärer. 

 

4.1.1 Harry Potter  

Utseende 

Harrys utseende presenteras i följande beskrivning: ”Harry hade ett smalt ansikte, 

knotiga knän, svart hår och klargröna ögon. Han bar ett par runda glasögon som hölls 

ihop av en massa tejpbitar […]. Läsaren får en beskrivning av en pojke som 

utseendemässigt går att känna igen från vardagen. Det som kan göra karaktären mindre 

alldaglig skulle kunna vara det sicksackformade ärret. ”Det enda Harry gillade med sitt 

utseende var ett mycket smalt ärr i pannan som hade formen av en sicksackblixt” 

(HPVS 1999:33). Läsaren kan dock relatera till det faktum att Harry har något som 

skiljer honom från mängden rent utseendemässigt.  

 

Beteende, tankar och uttalande 

Harrys tankar om sin fosterfamilj avslöjar det han känner för dem: ”Han hade bott hos 

Dursleys i nästan tio år, tio olyckliga år, så länge han kunde minnas” (HPVS:44). Harry 

är förtryckt och mobbad i sitt hem hos sina släktingar på Private Drive och detta 
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förföljer honom även till skolan eftersom kusinen Dudley och hans gäng trakasserar 

honom också där. Harry har inga vänner i den primära världen men trots det får läsaren 

genom hans beteenden och uttalanden gentemot sina mobbare uppfattningen om att han 

kan stå upp för sig själv och se på dem med en slags bister komik. ”Moster Petunia sade 

ofta att Dudley såg ut som en babyängel – Harry sade ofta att Dudley såg ut som en gris 

i peruk” (1999:34). Trots att Harry har varit en slagpåse för Dudley, vågar han sig på 

kommentarer som dessa när Dudley retar honom: ”’Nej tack’, sade Harry. ’Den stackars 

toaletten där uppe har aldrig haft nåt så vidrigt som ditt huvud inuti sig – den kunde bli 

illamående’”(1999:48). Sådana tankar, beteenden och uttalanden är bidragande faktorer 

till att läsaren kan uppleva Harrys egenskaper som modig och stark och läsaren kan få 

intrycket av att han har någon form av självkänsla och distans till sin otrygga tillvaro. I 

dessa egenskaper kan det finnas igenkänningsmöjligheter men de kan vara svåra för 

unga läsare att upptäcka. Dock erbjuds andra igenkänningsmöjligheter i Harrys utsatthet 

i form av emotionell delaktighet. Det som texten säger om Harrys utsatthet kan väcka 

minnen hos läsaren, som inte behöver vara självupplevda utan kan vara hämtade från 

bilder eller fragment som upptagits från tidigare situationer, exempelvis från filmer eller 

andra berättelser. Den emotionella delaktighet som läsaren kan känna för Harry är 

således sammankopplad med igenkänning. 

 

När Harry kommer till den sekundära världen bibehåller han egenskaperna som 

nämndes ovan och trots att han numera äger en förmögenhet och berömmelse visar han 

ständigt prov på goda karaktärsdrag. ”Harry tyckte inte det var någonting fel med att 

inte ha råd med en uggla. När allt kom omkring hade han aldrig haft några pengar i hela 

sitt liv förrän en månad sedan, och det berättade han för Ron, […] . Det tycktes muntra 

upp Ron” (HPVS:128). Harrys goda egenskaper är typiska för hjälterollen som är en 

utmärkande struktur och vilken kan vara lätt att känna igen från andra berättelser. I 

exemplet visar Harry ödmjukhet, generositet, ärlighet och omtänksamhet vilka alla är 

åtråvärda egenskaper som förespråkas bland annat i skolan. Därmed finns en 

igenkänningsbarhet i dem.  

  

Harry visar också känslor som kan vara lätta att känna igen sig i, så som nervositet, 

rädsla, sorg och ilska. ”Han måste slå händerna för munnen för att hindra sig själv från 

att skrika. Han virvlade runt. Hjärtat bultade ännu häftigare i bröstet på honom […]. 

Han kände ett slags tung värk inom sig, till hälften glädje och till hälften oerhörd sorg” 
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(HPVS:256f). Förutom de klassiska hjälteegenskaperna som Harry visar, blir också de 

mer känslosamma egenskaperna synliga och för en läsare kan han därför upplevas som 

mer mänsklig och möjlig att identifiera sig med.  

 

Harry får också ärva en osynlighetsmantel av sin far och i det sammanhanget blir 

motivet om identitetssökande framträdande: ”Hans pappas… Den här hade varit hans. 

Han lät tyget flyta över händerna, mjukare än siden, lätt som luft. Använd den väl hade 

det stått i brevet” (HPVS:253). Att få något som tillhört fadern ger Harry en chans att 

bilda sig en uppfattning om dennes äventyrslystna personlighet och Harry upptäcker 

vilka likheter han har med sin far. Igenkänningsmöjligheterna kan finnas i det 

identitetssökande motivet men också i en emotionell delaktighet till den upprymdhet 

som Harry känner för möjligheten att kunna göra sig osynlig när han vill.  Exemplet 

med osynlighetsmanteln visar också hur främmandegöring kommer tillsammans med 

något igenkännbart. Osynlighetsaspekten är något obekant och främmande eftersom det 

inte finns i vardagen, medan föremålet mantel är något gripbart och dessutom 

identifierbart som ett vanligt kännetecken för hjälten.   

 

Kommentarer från andra karaktärer    

Harry är huvudkaraktären som andra talar om som ”pojken som överlevde” (1999:29) 

eftersom han är den ende som överlevt Voldemorts våld. Berättaren och de andra 

karaktärerna titulerar Harry på det sättet tidigt i boken och det gör att läsaren snabbt får 

möjlighet att urskilja hans roll som hjälten och huvudkaraktären, ett typiskt strukturellt 

drag för fantasygenren i vilket igenkänning kan finnas.  

 

Vidare är Harry alltså, utan att kunna styra över det, känd i den sekundära världen men 

hans berömdhet är inte alltid accepterad av andra karaktärer och hans ovänner vänder 

ofta hans situation till något negativt.  En av Harrys ovänner är professor Snape som 

ofta tar tillfället i akt att göra Harry till åtlöje inför klasskompisarna: ”Snapes läppar 

kröktes i ett hånleende. ’Ser man på, berömmelse är tydligen inte allt’” (1999:174). 

Situationen med Snape kan göra läsaren emotionellt delaktig i Harrys känslor av att bli 

orättvist behandlad. Harrys frustration och ilska över att hånas av en lärare i 

maktposition kan väcka liknande känslor hos läsaren. 
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4.1.2 Albus Dumbledore  

Utseende 

Redan innan den yttre beskrivningen ges av Dumbledore får läsaren intrycket av att han 

är något utöver det vanliga: ”Ingenting som liknade den här mannen hade någonsin 

skådats på Private Drive” (HPVS:19). Vidare beskrivs Dumbledore på ett detaljerat och 

målande sätt: 

 

Han var lång, mager och mycket gammal att döma av silvret i håret och skägget, som båda 

var långa nog att stoppa ner i bältet. Han var iförd en lång klädnad, en purpurfärgad mantel 

som sopade i marken och högklackade kängor med spännen. Ögonen var ljusa, klara och 

gnistrande bakom halvmånformade glasögon och näsan var mycket lång och krokig, som 

om den hade blivit bruten minst två gånger. (HPVS:19) 

 

Beskrivningen kan kopplas till traditionella sagor där trollkarlar ofta framställs på 

liknande sätt med kännetecken som trollkarlsmantel och vitt skägg. Läsaren kan 

således känna igen en typisk struktur, mer eller mindre medvetet, som hen tar 

hjälp av i tolkningen av Dumbledores utseende och egenskaper. 

 

Beteende, tankar och uttalanden 

Berättelsen utgår från ett tredjepersonsperspektiv vilket kan bidra till att läsaren inte får 

ta del av Dumbledores tankar. Hans handlingar och uttalanden talar dock om för läsaren 

vem han är, nämligen sändare och givare. Han ger Harry råd och uttrycker sig på sätt 

som ger läsaren, och karaktärerna, insikten om att han har kunskaper om det okända. 

 

”Sanningen.” Dumbledore suckade. ”Den är en vacker och förfärlig sak och bör därför 

behandlas med stor vaksamhet […]. Du kommer få veta det, en vacker dag… Slå det ur 

tankarna tills vidare, Harry. När du blir äldre… Jag vet att du avskyr att höra det här… När 

du är redo, kommer du att få veta.” (HPVS:367) 

 

Dumbledore tröstar Harry med kloka ord och visar i sammanhanget att han har 

kontroll över och kunskap om Harrys framtid. Läsaren kan utifrån samtalet få 

associationer till ett slags ideal av hur en klok och förtroendeingivande vuxen ska 

vara. Ytterligare belägg för Dumbledores förmåga att föra kloka resonemang 

kring existentiella frågor kan visas med följande:  
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För ett rationellt sinne är döden när allt kommer omkring ingenting annat än nästa stora 

äventyr. […][P]roblemet är att människor har en benägenhet att välja precis de saker som är 

sämst för dem. (HPVS:365f) 

 

En ung läsare kan ha ett behov av att, på samma sätt som Harry, få tröstande ord och 

svar på frågor om framtiden. Dumbledores uttalanden och hans roll som vuxen förebild 

kan leda till att läsaren blir känslomässigt delaktig i situationen. I kontrast till 

Dumbledores visdom, storhet och nästan gudalika person är han ofta fyndig och 

humoristisk: 

 

Min hjärna förvånar till och med mig själv ibland… Nog med frågor nu. Jag föreslår att du 

hugger in på de här godsakerna. Å! Bertie Botts Bönor I Alla Smaker! Jag hade oturen att 

en gång i min ungdom råka ut för en med kräkssmak, och sen dess har jag tyvärr tappat lite 

av min förtjusning i dem. (HPVS:369) 

 

I Dumbledores främmande karaktär som allvetande med ett trollkarlsliknade yttre kan 

igenkänningen alltså ligga i hans mänskliga sidor som den gode förbilden och 

rådgivaren men också i hans humoristiska personlighet. 

 

Kommentarer från andra karaktärer   

Det är många karaktärer som talar om Dumbledore med Harry innan Harry själv får 

möta honom. Det karaktärerna säger om Dumbledore skapar föreställningen om honom 

som god, rättvis, klok men framförallt mäktig. ”’Dom ville ha Dumbledore till minister, 

såklart, men han skulle aldrig lämna Hogwarts, […]. Så han [ministern] bombarderar 

Dumbledore me ugglor varenda morron o ber honom om råd’” (1992:87). Dumbledores 

makt och kunskap utgör en stor trygghet för lärare såväl som elever på Hogwarts. En 

ung läsare kan ha en person i sin omgivning som på liknande sätt ingiver trygghet, 

exempelvis en förälder. Läsaren kan också ha en föreställning hämtad från tidigare 

texter eller berättelser, av hur en trygg vuxen borde vara och därigenom blir 

Dumbledore en karaktär som kan erbjuda igenkänningsmöjligheter. 

 

4.1.3 Ron Weasley 

Utseende 

Ron, en pojke med eldrött hår, blir Harrys bäste vän och han beskrivs vara ”lång, mager 

och gänglig, med fräknar, stora händer och fötter och en lång näsa” (HPVS:120). 



 

 18 

Utseendemässigt har han således, liksom Harry och till skillnad från Dumbledore, flera 

attribut som läsaren kan känna igen från vardagen. 

Beteende, tankar och uttalanden 

Ron kan lätt identifieras med rollen som hjälpare eftersom han är med Harry på alla 

äventyr och stödjer honom när ingen annan gör det. Han är lojal, äventyrslysten och 

modig. ”Så här på morgonen efter mötet med den trehövdade hunden tyckte faktiskt 

Harry och Ron att det hade varit ett förträffligt äventyr och de var riktigt ivriga att få 

vara med om ett till” (HPVS:205). I upplösningen av boken visar Ron prov på verkligt 

mod då han offrar sig för att Harry ska kunna nå fram till De Vises Sten. ”’Ja…’, sade 

Ron stilla. ’Det är enda sättet... jag måste låta mig tas.’ […] ’Så är det i schack!’ fräste 

Ron. ’Man måste göra en del uppoffringar!’” (HPVS:348f).  

 

Ron känner sig ibland överglänst av sina fem äldre bröder. Det framträder tydligt när 

Harry och Ron står framför en spegel i vilken man får se det man helst av allt önskar 

sig: ”’Titta på mig!’ sade han […] ’jag är annorlunda … jag ser äldre ut … och jag är 

förste ordningsman! […] jag har ett likadant märke på mig som Bill [en broder] brukade 

ha […]’” (HPVS:260). Exemplet visar hur Ron upplever sig själv eftersom han 

uttrycker en önskan om att vara bättre och duktigare, en känsla som en läsare kan 

identifiera sig med.  

 

Därtill avslöjar flera av Rons uttalanden eller beteenden att skolan för honom inte alltid 

är av största vikt. ”Ron ville hoppa över lektionen i örtlära och gå raka vägen ner till 

stugan” (HPVS:289). Ytterligare har han ibland svårt att tygla sitt humör när han blir 

provocerad. ”Rons tålamod brast. Innan Malfoy hann fatta vad som hände, kastade sig 

Ron över honom och brottade omkull honom på marken” (HPVS:277).  

 

Rons roll som hjältens hjälpare utgör en struktur som kan medföra igenkänning. Vidare 

uppvisar han en rad vardagliga egenskaper som en ung läsare kan identifiera sig med, 

han ogillar att plugga och visar hett temperament. Ytterligare förmedlar texten Rons 

känsla av att inte duga, vilken framträder vid spegeln, och den känslan kan erbjuda 

emotionell delaktighet. I samma situation blir också motivet om identitetssökande 

synligt när han uppvisar en längtan om att vara någon annan, någon bättre.  

 

Kommentarer från andra karaktärer   
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Kommentarer från andra elever, främst skurken Malfoy, ger läsaren en vidare 

uppfattning om Rons utseende och avslöjar att hans familj inte har några större 

ekonomiska tillgångar. 

 

”Pappa talade om för mig att alla Weasleys har rött hår, fräknar och fler barn är de har råd 

med” […] ”Om du drar omkring med slödder som Weasleys och den där Hagrid kommer 

det att färga av sig på dig.” (HPVS:138) 

 

Rons familj äger inga rikedomar vilket han finner beklämmande, men det kan skönjas 

starka och kärleksfulla familjeband i vilka läsaren kan känna igen motivet om att lycka 

inte nödvändigtvis kommer med pengar. 

 

”Oroa dig inte, lilla rara Ronnieponken kan vara trygg med oss.” […] De lutade sig ut 

genom fönstret så hon [mamman] kunde kyssa dem adjö och deras lillasyster började gråta. 

”Gråt inte Ginny, vi ska skicka dig massvis med ugglor.” (HPVS:124f)  

 

Föreställningen om den lättsamma gemenskap som råder i Rons familj bekräftas 

kontinuerligt under läsningen. Familjedynamiken, med den kärlek och de smågnabb 

som råder hos Weasleys, kan tolkas som den ideala bilden av en familj och väcker 

känslor hos karaktärerna. I situationer som, likt exemplet, visar familjemedlemmarnas 

starka band, kan en emotionell delaktighet hos läsaren erbjudas.  

 

4.1.4 Hermione Granger 

Utseende 

På tåget till Hogwarts presenteras Hermione: ”Hon lät dominerande på rösten, hade 

massor med yvigt brunt hår och ganska stora framtänder” (HPVS:134). Hermione har 

därmed ett utseende som inte är främmande för en ung läsare och där inget direkt 

uppseendeväckande har tillskrivits. Tvärtom får läsaren veta tämligen lite om hennes 

utseende vilket kan vara av betydelse för den utseendemässiga igenkänningen. Det kan 

uppstå svårigheter att visualisera Hermione vilket kan påverka igenkänningen negativt 

medan den korta beskrivningen för någon annan i stället kan resultera i att läsaren tillåts 

tänka fritt vid visualiseringen. 
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Beteende, tankar och uttalanden 

Till skillnad från Ron är Hermione en karaktär vars föräldrar är utan magiska krafter 

och vilka lever i den primära världen. Baserat på det kan hennes karaktär kanske i större 

utsträckning än Rons, öppna upp för igenkänningsmöjligheter i den aspekten att hon, 

liksom läsaren, inte härstammar från en trollkarlsfamilj. ”Ingen i min familj har några 

som helst magiska krafter, så det var en jättestor överraskning när jag fick mitt brev” 

(HPVS:134f). Att Hermione blev förvånad över brevet gör hennes karaktär mer 

igenkänningsbar eftersom läsaren kan bli emotionellt delaktig i hennes situation. Det 

faktum att hon har fått ett brev skickat till sitt hem i den primära världen med en kallelse 

till en trollkarlsskola kan hos läsaren förstärka tanken om en möjlighet att hamna i en 

liknande, osannolik situation.  

 

Vidare har Hermione egenskaper som är applicerbara på en alldaglig flicka eller pojke, 

däribland den ambition som hon visar för skolans ämnen: ”[J]ag har förstås lärt mig alla 

våra kursböcker utantill, hoppas bara att det ska räcka – jag är förresten Hermione 

Granger, vilka är ni?” (HPVS:135). Därtill har Hermiones uttalanden ofta en ton av 

överlägsenhet. ”’Är du säker på att det där är en riktig trollformel?’ sade flickan. ’Den 

är ju inte särskilt bra, eller hur? Jag har prövat ett par enkla trollformler bara för övnings 

skull och alltsammans har fungerat för mig’”(HPVS:134). Dominanta uttalanden som 

sådana leder till att Hermione inte har många vänner men under historiens gång 

genomgår hon en förändring. När hon exempelvis ljuger för en lärare och tar på sig 

skulden i syfte att förskona Harry och Ron från att bli relegerade, visar hon på 

solidaritet och mod och hon blir från och med då deras vän. ”Hermione var den sista i 

världen som skulle göra någonting mot reglerna, och här stod hon nu och låtsades att 

hon hade gjort det, för att klara dem ur knipan” (HPVS:222). När Hermione bryter mot 

sin egen övertygelse om att alltid följa reglerna visar det att hon genomgår en förändring 

och läsaren kan finna en igenkänning i att människor förändras. Dessutom bidrar 

Hermiones utveckling till att läsaren får ta del av nya igenkänningsbara egenskaper och 

hon visar, liksom Ron, lojalitet och mod och i slutet av boken passar också hon in på 

rollen som Harrys hjälpare. Sammanfattningsvis är vänskap och utanförskap centrala 

delar runt Hermiones karaktär varav båda kan klassas som välkända motiv i 

barnlitteratur. Motiven för också med sig flera situationer i historien i vilka emotionell 

delaktighet kan uppstå. 
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Kommentarer från andra karaktärer   

Vissa av Hermiones karaktärsdrag är ibland, som redan nämnts, direkt ofördelaktiga för 

hennes möjligheter att skaffa vänner. Hon kan upplevas som en besserwisser av andra 

karaktärer vilket bl.a. visar sig i en dialog mellan Harry och Ron. ”’Det är inte konstigt 

att ingen kan tåla henne’, sade han till Harry då de tog sig fram genom trängseln i 

korridoren. ’Uppriktigt sagt är hon en riktig mara’” (HPVS:214). Hermione är 

annorlunda och blir, så som exemplet visar, inte alltid blir accepterad för sina 

egenskaper. Hennes utanförskap kan hos en ung läsare väcka minnen av liknande 

scenarier, självupplevda eller utifrån andras erfarenheter. Även om läsaren inte kan 

relatera till Hermiones situation kan emotionell delaktighet uppstå som en följd av 

igenkänning av motivet utanförskap. För unga läsare kan tanken på utanförskap ligga 

nära anknutet deras vardag. En grundpelare i skolan handlar om hur elever ska behandla 

sina medmänniskor vilket kan utgöra en bakomliggande faktor till att läsaren känner 

empati med Hermione. 

 

4.2 Harry Potter och fången från Azkaban: karaktärer 

I den tredje boken i serien går Harry sitt tredje år på Hogwarts och den fruktade 

massmördaren Sirius Black har rymt från fängelset Azkaban i den sekundära världen. 

Man tror att han är Voldemorts närmaste hand och att han var orsaken till Harrys 

föräldrars död. Nu ryktas det att Sirius också är ute efter Harry och därför posteras 

Azkabans väktare, s.k. dementorer, utanför Hogwarts. Harrys tankar på sina döda 

föräldrar, rädslan för dementorerna och hatet mot Sirius Black genomsyrar hela boken. I 

slutet visar det sig dock att Sirius är oskyldig och att han dessutom är Harrys gudfar. 

Boken slutar med att Sirius måste gömma sig i väntan på att bli rentvådd, men han ger 

Harry ett framtidslöfte om ett hem. 

 

I följande text görs en kortare karaktärsanalys med fokus på att belysa nya och 

förstärkta igenkänningsmöjligheter gentemot HPVS. Albus Dumbledore valdes bort i 

denna textanalys eftersom inga nämnvärt nya igenkänningsmöjligheter går att finna i 

hans karaktär. Analysen av Harry delas in i samma underrubriker som tidigare medan 

Ron och Hermiones analys presenteras sammantaget och utan underrubriker.  

 

4.2.1 Harry Potter 

Utseende 
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Harry har fyllt tretton år och texten beskriver en pojke vars yttre inte är något 

exceptionellt för den åldern. ”Trots att Harry fortfarande var ganska liten och mager för 

sin ålder hade han vuxit några centimeter det senaste året. Hans korpsvarta hår var 

emellertid precis likadant som det alltid hade varit” (HPFA:16). Den kroppsliga 

förändringen vittnar om att Harry, liksom de flesta andra barn i samma ålder, växer och 

utvecklas. ”[E]ftersom hans skolklädnader nu var flera centimeter för korta i ärmarna 

och benen tittade han in hos Madame Malkins klädnader för alla tillfällen och köpte 

nya” (HPFA:74). Den fysiska förändringen är något som unga läsare kan relatera till 

eftersom den kan utgöra en del av den period i livet som de befinner sig i. 

 

Tankar, uttalande och beteenden 

Harrys mognad visar sig ytterligare när texten beskriver nya känslor hos Harry. Det 

visar sig när Harry möter flickan Cho: 

 

Trots att han var så nervös kunde han inte undgå att märka att hon var en väldigt söt flicka. 

Hon log mot Harry då lagen ställde upp sig bakom sina kaptener, och han kände en svag 

stöt i magen som nog inte hade med stridsnerver att göra. (HPFA:320f) 

 

Ett nytt, om än kort, inslag är kärlek vilket kan tolkas vara sammankopplat med att 

Harry nu är en tonåring. Kärlek är också ett välkänt motiv i barnlitteratur och därför 

behöver känslan inte vara självupplevd utan igenkänningen kan härstamma från motivet 

i sig. Dock kan det finnas unga läsare som varken kan relatera till känslan eller motivet 

och därav lämnas de ovetandes de romantiska anspelningarna.   

 

Ytterligare ett exempel på när Harry ger uttryck för sina känslor på ett djupare plan än i 

HPVS är när han gråter över sina döda föräldrar. ”Harry märkte plötsligt att tårarna rann 

nerför kinderna på honom och blandades med svetten. Han böjde ner huvudet så djupt 

han kunde och torkade av dem på klädnaden medan han låtsades knyta skosnöret så att 

Lupin inte skulle se” (HPFA:297f). Harry har tidigare visat sorg över sina döda 

föräldrar men här blir känslan ytterligare förstärkt. Att Harry gråter till följd av sin inre 

smärta kan öppna för emotionell delaktighet eftersom de flesta har erfarenhet av att 

gråta även om det inte är över att ha förlorat båda sina föräldrar.  

 

”Vet ni vad jag ser och hör varenda gång en dementor kommer för nära mig?” Ron och 

Hermione skakade på huvudet och såg spända ut. ”Jag kan höra min mamma skrika och 
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vädja till Voldemort. Och om ni hade hört er mamma skrika på det viset, precis innan hon 

dödades, skulle ni inte glömma det i första taget.” (HPFA:266) 

 

Exemplen ovan bidrar till att ge karaktären Harry ett större djup och ett allvar jämfört 

med HPVS. Hans fördjupade känslolägen, kärleken och sorgen, kan tolkas vara en följd 

av att Harry går mot vuxenlivet vilket är något en ung läsare kan relatera till. 

 

 

Kommentarer från andra karaktärer 

I HPFA blir en mognadsprocess mer synlig än i HPVS i samband med Harrys åldrande 

och behov av att finna en identitet.  Harry får bland annat en magisk karta som visar 

skolans område i detalj och vilka som befinner sig där. Kartan tar läsaren och Harry till 

nya och okända platser vilket leder till fler äventyr men den bidrar också till bokens 

igenkänningsmöjligheter i det genomgående motivet om identitetssökande. ”Jag tvekar 

inte att säga att James [fadern] skulle ha blivit högst besviken om hans son aldrig hade 

funnit några av de hemliga gångarna ut ur slottet” (HPFA:520). Uttalandet kommer från 

professor Lupin, en av Harrys fars gamla vänner. Eftersom Harry har fått veta att kartan 

har tillhört hans far är det, liksom osynlighetsmanteln i HPVS, ett föremål som leder till 

att läsaren och karaktärerna ges en bild av vem Harrys far var vilket också leder till en 

identitetsutveckling hos Harry. 

 

Harry söker alltså svar på vem han är och vem han ska bli och därför vänder han sig till 

andra karaktärer. Bitar av hans förflutna adderas till Harrys och läsarens vetskap ju mer 

texten framskrider. När han till exempel undrar över varför han reagerar genom att 

svimma i möte med dementorerna, får han följande svar av en lärare på skolan: 

”Dementorerna påverkar dig värre än dina kamrater därför att det finns skräckinjagande 

saker i ditt förflutna som inte finns i deras” (HPFA:235). I mötet med de äldre 

karaktärer som kände Harrys föräldrar får han också veta hur lik han är dem, både till 

utseende och egenskaper. ”’Jag kände din far mycket väl […] Han skulle också ha 

skonat Pettigrew. Det är jag säker på […] Jag antar att du är trött på att höra det, men du 

är otroligt lik James. Med undantag av dina ögon… du har din mors ögon’” 

(HPFA:523f). Dessa kommentarer kan således utgöra exempel på hur textens motiv om 

identitetssökande kommer till uttryck. Kommentarerna ger Harry verktyg för att förstå 

sig själv. För läsaren kan igenkänning finnas inte bara i sökandet efter en identitet utan 

också det faktum att Harry vänder sig till vuxna förebilder för att få svar.  



 

 24 

 

4.2.2 Ron Weasley 

Ron har tillförts en del nya egenskaper så som envishet och vresighet som båda grundar 

sig i relationen med Hermione. Det yttrar sig kontinuerligt i smågräl men också i en 

större konflikt dem emellan, i vilken Ron uttrycker sig häftigt och känsloladdat. ”’Nej’, 

svarade Ron direkt. ’Om hon bara ville visa sig lite ångerfull – men Hermione kan 

aldrig medge att hon har fel’” (HPFA:327). Det kan finnas en igenkänning i att bråka 

med sin bästa vän men också i att känna en oförmåga att förlåta eller ge upp sin egen 

övertygelse. Ron kan inte komma över sin åsikt om att Hermione har handlat fel i 

sammanhanget och bråket fortgår därmed under fler kapitel. Han uttrycker sig vid ett 

tillfälle på ett bryskt sätt: ”’Nu försöker du alltså få Harry relegerad!’ utbrast Ron. ’Har 

du inte gjort nog skada för i år?’ […] Hermione kastade en skrämd blick på Ron, tog 

Krumben i famnen och skyndade iväg upp mot flickornas sovsalar” (HPFA:339f). När 

Ron tillslut sväljer sin stolthet och väljer att försonas med Hermione avslutas konflikten. 

”’Du ska inte behöva göra allt jobbet ensam den här gången, Hermione. Jag ska hjälpa 

dig.’ […] Hermione slog armarna om halsen på Ron och bröt fullkomligt ihop. Ron såg 

skräckslagen ut och klappade henne tafatt på huvudet” (HPFA:359f). 

Igenkänningsmöjligheten kan ligga i att vara ovän och att försonas med någon och 

texten erbjuder läsaren att bli emotionellt delaktig i båda karaktärernas känslor.  

 

4.2.3 Hermione Granger 

Tidigare har Hermione presenterats som flitig i skolan men nu går hennes ambitioner till 

överdrift och hennes stressade vardag påverkar hennes humör. 

  

Men trots det visade Harry inte på långt när samma stressymptom som Hermione, vars 

enorma arbetsbörda till sist började slita ordentligt på henne. Varenda kväll utan undantag 

kunde man se Hermione sitta i ett hörn av uppehållsrummet med böcker utspridda över 

flera bord […] Hon pratade knappt med någon och fräste när hon blev avbruten. 

(HPFA:301) 

 

Att känna prestationsångest och ställa för höga krav på sig själv i exempelvis skolan 

eller i idrottssammanhang kan vara en problematik som en ung läsare kan relatera till. 

Oavsett om det beror på Hermiones höga stressnivå eller inte, visar hon nya egenskaper 

som impulsivitet och aggressivitet. De visar sig i mötet med ärkefienden Draco Malfoy: 

”Harry och Ron kastade sig båda ursinnigt fram mot Malfoy, men Hermione förekom 
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dem. Smack! Hon hade gett Draco Malfoy en örfil med allt hon var mäktig” 

(HPFA:361). Igenkänningsmöjligheter finns inte bara i dessa nya egenskaper som 

Hermione visar utan läsaren kan också emotionellt delta i hennes känslomässiga 

tillfredsställelse som uppstår när Malfoy ”får det han förtjänar”.  

  

Vidare vittnar uttalanden från vännen Hagrid om Hermiones utstötthet vilka bidrar till 

möjligheten att känna empati med henne. Läsaren, Ron och Harry får en insikt i hur 

Hermione har haft det under bråket med Ron: 

Hon har kommit hit å hälsat på mej en hel del sen i julas. Hon känner sej ensam. Först ville 

ni inte prata me hon på grund av Åskviggen å nu vill ni prata me hon för att hennes katt 

[…] Hon har suttit å gråtit här många gånger, kan jag tala om. Hon har de svårt just nu, för 

hon gapar nog över mer än hon kan svälja, me allt arbete hon försöker göra. (HPFA:338) 

 

Här inser Harry och Ron hur allvarligt Hermione har påverkats av att ha blivit utfryst 

och situationen kan bli igenkännbar utifrån såväl Hermiones som Harrys och Rons 

perspektiv. Eftersom handlingen speglas genom Harrys ögon kan Hermiones 

utanförskap resultera i att läsaren, liksom Harry, inte har upplevt hennes situation som 

så allvarlig som den faktiskt visar sig ha varit. På liknande sätt kan det relateras till 

verkligheten där utanförskapet kan få större konsekvenser för den utsatte än vad den 

andra parten förstår eller är medveten om. 

 

4.3 Miljöanalys av HPVS och HPFA  

Analysen av miljön i de båda böckerna har, till skillnad från karaktärsanalyserna, 

sammanfogats till en och presenteras i kommande avsnitt. Miljön analyseras utifrån två 

kategorier: när de parallella världarna möts och miljön förmedlar atmosfär och känsla. 

Miljöanalysen görs med koppling till de igenkänningsmöjligheter som kan erbjudas i 

beskrivningen av miljön och dess föremål. 

 

4.3.1 När de parallella världarna möts 

I den primära världen, innan Harry som baby anländer till sina släktingar, tittar Mr. 

Dursley på kvällsnyheterna där de informerar om följande:  

 

[L]andets ugglor har uppfört sig mycket ovanligt idag. Fastän ugglor normalt jagar på 

natten och knappast någonsin visar sig i dagsljus, har man vid mängder av tillfällen iakttagit 

hur dessa fåglar flugit i alla möjliga riktningar alltsedan soluppgången. (HPVS:16) 
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Anledningen till ugglornas beteende grundas i att trollkarlar och häxor firar Voldemorts 

fall och det är i det sammanhanget som läsaren ges en första inblick i den sekundära 

världen. I exemplet framträder det tydligt att fantasygenren har fått en alltmer diffus 

gräns mellan verklighet och magi eftersom de parallella världarna vävs samman. På så 

vis kan historien öppna upp för fler igenkänningsmöjligheter eftersom det främmande 

inte står isolerat utan existerar i symbios med en bekant miljö. Texten erbjuder vidare 

bland annat en flygande motorcykel (HPVS:26), en talande boaorm (42) och en 

cigarettändare som släcker gatlyktor (20). När den primära miljön och dess föremål på 

detta sätt tillskrivs främmande och magiska inslag möts de parallella världarna och 

läsaren bjuds succesivt in till den sekundära världen. 

 

På samma sätt som den flygande motorcykeln och den talande boaormen i HPVS 

förbereder läsaren på ett magiskt äventyr förekommer det i HPFA fler magiska inslag i 

den primära världens miljö. De parallella världarna möts med hjälp av 

främmandegöring och igenkänning. När Harry t.ex. på sin födelsedag får en bok skickad 

till sig på Privet Drive sker det för det första via ”ugglepost” och för det andra är det 

inte en vanlig bok: ”Harry hann nätt och jämnt uppfatta en skymt av den vackra gröna 

pärmen med titeln tryckt i bladguld, Monsterboken om monster, innan den hoppade upp 

på högkant och kilade sidledes över sängen som något slags konstig krabba” 

(HPFA:24). Igenkänningen behöver inte bara ligga i att få en gåva, en bok, skickad till 

sig på sin födelsedag utan främmandegöringen av boken kan också resultera i att den 

inte bara blir ”igenkänd” och förbisedd, utan upplevd på nytt. Boken som sådan har 

samma igenkännbara egenskaper i den aspekten att den innehåller text som förmedlar 

något. Främmandegöringen kan ligga i hur boken har tillskrivits främmande kvaliteter 

så att dess innehåll också syns och levs på utsidan.   

 

Redan på första sidan i HPFA får läsaren möta Harry när han har sommarlov och 

befinner sig på Privet Drive i den primära världen. Där är han av Dursleys strängt 

förbjuden att involvera sig med något som har med den sekundära världen att göra och 

av den anledningen tvingas han studera trolldom på nätterna. ”[H]an låg på magen i 

sängen med filtarna uppdragna över huvudet som ett tält, med en ficklampa i ena 

handen och en tjock läderinbunden bok (Magins historia) stödd mot kudden. Harry lät 

spetsen på sin fjäderpenna löpa nerför sidan” (HPFA:11). I sammanhanget synliggörs 
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hur de parallella världarna möts och överlappar varandra. Fjäderpennan och boken om 

magins historia tillhör den sekundära världen men används av Harry i den primära. 

Objekten förstärker således Harrys karaktär som trollkarl eftersom de förmodligen inte 

är saker som en ”vanlig” pojke eller flicka skulle använda i vardagen. Dock finns i 

samma situation aspekter av miljön som förstärker Harrys karaktär som en vanlig pojke 

eftersom han tar hjälp av mer bekanta och igenkänningsbara föremål som filtar och 

ficklampa. På så vis möts de båda världarna redan tidigt i HPFA och bjuder in läsaren 

till den sekundära, magiska världen, utan att bortse från och lämna det bekanta som 

tillhör den primära världen.  

 

När Harry i HPFA vid ett senare tillfälle rymmer från Privet Drive och i mörkret står 

ensam med sina få ägodelar, dyker ”Nattbussen” upp, en transport för nödställda 

trollkarlar och häxor. ”När han höjde på huvudet såg han att hjulen och framlyktorna 

satt på en trippeldäckad ilsket lilafärgad buss” (HPFA:51). Bussen är inte bara en vanlig 

buss utan tillhör den sekundära världen. Den har tillskrivits flera avvikande egenskaper 

förutom de utseendemässiga. ”Nattbussen for hela tiden upp på trottoaren, men den 

körde inte på någonting. Rader av lyktstolpar, brevlådor och soptunnor hoppade ur 

vägen för den då den närmade sig och återvände till sina platser när den hade passerat” 

(HPFA:55). Bussen och bussresan uppmärksammas i texten genom dess 

främmandegjorda egenskaper och går inte obemärkt förbi. Det främmandegjorda står 

dock inte ensamt utan tillsammans med det faktum att bussen och bussresan är 

vardagliga företeelser och också har egenskaper som en vanlig buss har, erbjuds 

igenkänningsmöjligheter.   

 

Ett tydligt möte mellan de parallella världarna sker när Harry anländer till en portal som 

leder honom från den primära världen till den sekundära.  

 

Han knackade lätt i väggen tre gånger med spetsen på sitt paraply. Tegelstenen som han 

hade rört vid darrade till, den vickade, mitt i den dök det upp ett litet hål, det blev bredare 

och bredare, en sekund senare stod de framför en valvport som var tillräckligt stor även för 

Hagrid, en valvport som ledde ut till en kullerstensgata som slingrade sig och försvann 

utom synhåll. (HPVS:95) 

 

Portalen som presenteras är placerad i London på en bakgård till en pub. Det faktum att 

portalen är placerad i en existerande stad och inte i en fiktiv sådan medför att det 
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främmande, portalen, beskrivs tillsammans med något som kan vara bekant och 

greppbart, förutsatt att läsaren har hört talas om London. Också själva förekomsten av 

portalen utgör en typisk struktur för fantasygenren.  

 

När Harry befinner sig i den primära världen påträffas således vardagliga saker med 

inslag av magisk karaktär. När han senare kommer till den sekundära världen 

förekommer beskrivningar av magiska föremål med anknytning till den primära 

världen. Harry går till banken för att ta ut pengar men kommer inte ut med vanliga 

sådana utan med ”guldgalleoner, silversiklar och bronsknutingar” (HPFA:72). Vidare 

stöter han på ”en samling gobbstenar av gediget guld (ett trollkarlsspel som påminde om 

ett vanligt kulspel […])” (HPFA:72).  Vardagliga föremål ges en ny språkdräkt med en 

magisk prägel och på så sätt går främmandegöring och igenkänning än en gång hand i 

hand. Begreppen för pengar och valuta har främmandegjorts eftersom de benämns med 

obekanta ord. Delar av orden avslöjar myntens igenkänningsbara material (guld, silver 

och brons) och talar om att de har ett värde, likt vanliga mynt. Kulspelet har också 

främmandegjorts men lämnas inte utan igenkännbarhet.  

 

I flera delar av texterna beskrivs också hur årstiderna i den sekundära världen växlar och 

därmed tillskrivs miljön bekanta väderelement. ”Januari övergick omärkligt i februari 

utan någon förändring i det bittert kalla vädret” (HPFA:302) och ”till och med vädret 

tycktes fira segern; då juni närmade sig blev dagarna heta och soliga, utan ett moln på 

himmeln” (HPFA:387) och ytterligare, ”Hogsmeade såg ut som ett julkort. De små 

stugorna och butikerna med halmtak var allesammans täckta med ett lager av nyfallen 

snö” (HPFA:250). Årstider är något som en ung läsare kan relatera till, beroende på var 

i världen hen bor, och dessa element kan därmed bidra till en igenkänning i, den annars 

kanske alltför, främmande sekundära världen. 

 

I de båda böckerna möts de parallella världarna och i samband med det kan igenkänning 

synliggöras med hjälp av bland annat textens främmandegöring, vilket flera exempel har 

visat. Den sekundära världen kan ge ett intryck av att utgöras enbart av magiska och 

främmade element, men som avsnittet åskådliggör har den också tillskrivits många 

vardagliga och igenkännbara element.  
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4.3.2 Miljön förmedlar atmosfär och känsla 

”Harry var van vid spindlar, för det trånga skrymslet under trappan var fullt av dem, och 

det var där han sov” (HPVS:32). En sådan miljöbeskrivning av Harrys rum i den 

primära världen medverkar till att förmedla hans känsla av att vara försummad och 

olycklig. På samma sätt som beskrivningen av skrubben förmedlar en känsla av 

ensamhet och övergivenhet skapar beskrivningen av sovsalen på Hogwarts en känsla av 

gemenskap och trygghet: ”På toppen av en spiraltrappa – de befann sig tydligen i ett av 

tornen – fann de till sist sina bäddar: fem himmelsängar med djupröda 

sammetsförhängen omkring” (HPVS:163). Atmosfären på respektive plats står i 

kontrast till varandra och med hjälp av miljöbeskrivningarna förstärks karaktärernas, i 

detta fall Harrys, känslor vilka kan skapa emotionell delaktighet hos läsaren. Därtill 

synliggörs i sammanhanget det kända motivet om det föräldralösa barnet som äntligen 

får ett varmt och tryggt hem.  

 

På samma sätt som väderbeskrivningar kan bidra till att de parallella världarna möts och 

skapar igenkänning, kan väderbeskrivningar också bidra till den atmosfär och känsla 

som uppstår i olika situationer. När något dramatiskt och negativt sker i historien görs 

kopplingar till väder och temperatur som för att förstärka situationens atmosfär och 

karaktärens och läsarens känsla i sammanhanget. ”En intensiv köld svepte in över dem 

allesammans […] Iskylan trängde in under huden på honom. Den trängde ner i hans 

bröst, in i själva hjärtat…” (HPFA:110f) och vidare ”[h]an snurrade runt medan den 

välbekanta, isande kölden trängde in i honom” (HPFA:470), och slutligen ”det kändes 

som om frysande vatten steg i hans bröstkorg och skar in i hans inälvor” (HPFA:223). 

Genom användandet av bekanta begrepp som is och köld, erbjuder texten en möjlighet 

att förstå den skräck som dementorerna ingjuter i Harry.  

 

På motsvarande sätt beskrivs miljön som ljus och varm i samband med att karaktärerna 

känner sig trygga och tillfreds med tillvaron. Beskrivningen av miljön när Harry i 

HPVS har fått den glada nyheten om att han är en trollkarl lyder: ”Rucklet var fyllt av 

solljus, stormen var över, Hagrid själv sov på den nersjunkna soffan” (HPVS:83). 

Miljöbeskrivningen kan inge en positiv atmosfär eftersom läsaren möjligtvis associerar 

solljuset till lycka och välbefinnande efter den passerade stormen. Också i HPFA 

används väderbeskrivningar för att förmedla en atmosfär och känsla. ”Två veckor före 

terminsavslutningen ljusnade himlen plötsligt till ett bländande, opalskimrande vitt och 
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den leriga marken uppenbarade sig en morgon med ett lager av glittrande frost. Inuti 

slottet fanns en stämning av jul i luften” (HPFA:238).  Bekanta väderbegrepp kan 

således ses som verktyg för att förstärka och förmedla en viss känsla. 

 

Slutligen finns i Hogwarts miljö den förbjudna skogen som gränsar till skolområdet. 

Beskrivningen av den ges i samband med en straffkommendering som Harry i HPVS 

har blivit beordrad och den bygger upp läsarens föreställning om att någonting negativt 

kommer att hända. ”Medan han höll upp sin lykta högt i luften pekade han nerför en 

smal, slingrande stig som försvann in bland de tjocka svarta träden. En lätt bris fick 

deras hår att lyfta när de tittade in i skogen” (HPVS:310). Skogen, som kan ses som ett 

klassiskt inslag i sagan – ibland förknippad med rädsla – kan göra att läsarens tidigare 

erfarenheter av liknande miljöbeskrivningar bidrar till atmosfären och känslan. 

Igenkänningen kan finnas i Harrys känsla av rädsla och obehag som väcks av den mörka 

och kusliga platsen. 

 

I avsnittet har det redogjorts för hur miljöbeskrivningar i böckerna kan förmedla och 

väcka en viss känsla. Känslorna kan frambringas av att läsaren gör associationer till 

tidigare erfarenheter och minnen med hjälp av textens beskrivningar och upplevelsen är 

således beroende av tidigare minnen och erfarenheter.  

 

5 Diskussion  

Som nämndes inledningsvis står det i läroplanen att elever, med hjälp av litteratur, inte 

bara ska få sitt intresse för att läsa stimulerat, utan de ska också med hjälp av litteratur 

utveckla sin identitet och förståelse för omvärlden (Skolverket 2011:222). Av den 

anledningen är det grundläggande att som lärare få elever att läsa och det blir således 

vitalt att kunna erbjuda litteratur som lockar till läsning. Det har också i avsnittet om 

tidigare forskning redogjorts för SOU:s (2012) utredning, i vilken det bland annat 

hävdas att identifiering med karaktärer är en del av lockelsen och det som enligt 

nöjesläsaren gör ”en bra bok”. Teorier om att igenkänningsmöjligheter i litteratur lockar 

och är av betydelse för att läslust ska väckas har i studien inledningsvis redogjorts för. I 

analysen har vi på ett konkret plan belyst vilka dessa igenkänningsmöjligheter kan vara 

och de presenteras med flera exempel från böckerna.  
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Sett till Harry Potter-böckernas succé och popularitet torde de kunna räknas som ”bra 

böcker” och en rimlig slutsats baserad på SOU:s utredning och vår analys är att de, trots 

sina magiska drag, erbjuder läsaren de uttalade kriterierna om igenkänning på olika 

plan. För det första har det, i karaktärsanalysen, exemplifierats hur läsaren erbjuds en 

emotionell delaktighet i flera olika situationer. Harry uppvisar bland annat sorg över 

sina döda föräldrar och Ron och Hermione gestaltar den komplexitet som kan uppstå i 

en relation. Vidare har det också i miljöanalysens avsnitt om atmosfär och känsla 

redovisats hur olika sinnesstämningar kan väckas hos läsaren till följd av 

miljöbeskrivningar. Samtliga känslor som uttrycks eller väcks är igenkänningsbara och 

därför kan, så som Miall och Kuiken (2002) hävdar, en emotionell delaktighet infinna 

sig.  

 

För det andra behandlar böckerna främmande miljöer och föremål i samband med 

bekanta och vardagliga omgivningar och situationer. I miljöanalysen gavs Nattbussen 

som ett exempel på hur de parallella världarna möts. Nattbussen har samma funktion 

som en vanlig buss i den aspekten att den plockar upp passagerare och kör dem från en 

plats till en annan. Främmandegöringen ligger i hur texten beskriver bussens ovanliga 

förmågor som att exempelvis flytta saker ur sin väg. Sklovskijs (1971) teori om 

främmandegöring bygger på att belysa det för läsaren alltför igenkända (i detta fall 

bussen) med nya ord för att varseblivning om bussen ska uppstå och inte gå obemärkt 

förbi. Det ligger en svårighet i att definitivt applicera Sklovskijs teori eftersom vi inte 

kan fastställa vad som för en läsare utgör det ”alltför igenkända” och därmed också 

bestämma vari främmandegöringen ligger. Huruvida vaneseendet har brutits av 

främmandegöringen eller ej är därför svårt att avgöra genom vår analys. Delar av 

Sklovskijs teori har dock framträtt tydligt i den aspekten att texten utgår från något 

möjligen bekant och igenkänt element för att sedan, med nya och obekanta termer, 

tillskrivas något främmande.  

 

För det tredje har det visats, i både karaktärsanalysen och miljöanalysen, hur struktur 

och motiv bidrar till igenkänningsmöjligheter om läsaren kan känna igen exempelvis 

karaktärers olika roller eller motivet om identitetssökande etc. Dock förutsätter 

igenkänning av struktur och motiv en viss läsvana och/eller erfarenheter från annan text 

eller film. 
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En rimlig slutsats av undersökningen är att HPVS och HPFA, utifrån de centrala 

begreppen emotionell delaktighet, främmandegöring och struktur och motiv, medför 

flera igenkänningsmöjligheter. Under läsprocessen erbjuds läsaren kontinuerligt olika 

former av igenkänningsmöjligheter enligt de exempel som har presenterats i analysen. 

Baserat på studiens avsnitt om tidigare forskning, kan igenkänning i litteratur utgöra en 

viktig förutsättning för att lockelse till den ska uppstå. Med det sagt utesluter vi inte att 

andra aspekter än igenkänning i textens olika element också kan locka till läsning. 

Dessutom är igenkänningsaspekten föränderlig och den skiljer sig åt beroende på vilka 

erfarenheter läsaren har. Det vore naivt att hävda att Harry Potter-fenomenets uppkomst 

enbart beror på de igenkänningsmöjligheter som texten erbjuder men en rimlig slutsats 

är att de utgör en stor del av dragningskraften. 

 

5.1 Vidare forskning 

Med tanke på att årstider, traditioner, väder etc. som skildras i böckerna kan kopplas till 

en västerländsk livsstil väcks en tanke om att böckerna också är mer populära i en sådan 

kultur eftersom igenkänningsmöjligheterna torde vara fler. En vidare forskningsuppgift 

kan bestå i att undersöka var böckerna har haft störst genomslag och om 

igenkänningsmöjligheterna är en bidragande orsak till detta. 

 

I vidare forskning skulle det också kunna undersökas om böckernas filmatisering 

påverkar igenkänningsmöjligheterna och/eller läslusten. För en läsare som har sett 

filmen innan hen läser böckerna har karaktärerna och miljön kanske redan tillskrivits ett 

utseende och egenskaper. Det kan göra att textens igenkänningsmöjligheter begränsas i 

den aspekten att läsaren inte går in i läsprocessen som ”ett tomt blad”. På samma sätt 

som filmerna presenterar ett färdigt yttre ger böckernas omslag en bild av hur någon 

eller något i boken ser ut. Det förekommer olika illustrationer till respektive bokomslag 

och hur detta påverkar läsarens igenkänningsmöjligheter och lockelse kan också ses 

som ett förslag till vidare forskning. 
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