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Abstract 

 

Emelie Johansson och Lina Wallberg: Harry Potter och hans vänner - ur ett 

genusperspektiv (2018). Självständigt arbete, Svenska inriktning 4-6, 15 högskolepoäng. 

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.  

 

Uppsatsen analyserar tre karaktärer i J.K Rowlings bok Harry Potter och fången från 

Azkaban (2017) ur ett genusperspektiv och vänskapsperspektiv. Syftet med analysen är 

att se hur karaktärerna beskrivs utifrån könsroller och vad vänskapsrelationen har för 

betydelse för de tre karaktärerna och hur det kan kopplas till genus. Uppsatsen utgår från 

olika perspektiv kring genus och vänskap, bland annat Maria Nilsons (2010) tankar kring 

genus i barnlitteratur och William M. Bukowski (2001) som skriver om fyra olika 

vänskapsfunktioner. Analysen visar att alla tre karaktärerna har både manliga och 

kvinnliga egenskaper och därmed bryter mot traditionella könsroller till viss del. De tre 

karaktärernas egenskaper påverkar vänskapen på flera sätt då karaktärerna kompletterar 

varandra. 

 

Nyckelord: genus, karaktärer, Harry Potter, vänskap, Ronald Weasley, Hermione 

Granger, könsroller 
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Inledning 

Inledning 

“Under olika perioder har barnlitteraturen formats så väl av synen på barn och barndom 

som av åsikter om litteraturens roll i samhället och i barns utveckling.” Detta citat 

kommer från litteraturvetarna Maria Andersson och Elina Drukers bok 

Barnlitteraturanalyser (2008, s. 7) som är en av våra utgångspunkter i denna uppsats. I 

Lgr 11 står det: “I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt 

berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten 

och sin förståelse för omvärlden.” (s. 252). Barnlitteratur är skriven för barn och handlar 

även om barn vilket kan resultera i att barn relaterar och bygger vidare på sitt eget 

identitetsskapande genom läsningen framhåller Andersson och Druker (2008, s. 7). 

 

Med utgångspunkt i dessa citat vill vi analysera genus och könsroller i en populär 

ungdomsbok och har då valt Harry Potter, mer specifikt Harry Potter och fången från 

Azkaban (Rowling, 2017). Harry Potter-serien har fått ett stort genomslag och det kan ses 

i det Maria Nilsson (2010) skriver i sin bok, Från gossip girl till Harry Potter: “Det är 

idag omöjligt att skriva om fantasy utan att i alla fall nämna Harry Potter” (s. 96). 

Samhället idag är mer öppet för diskussion kring genus och de strukturer som påverkar 

oss och även om elever tror att de är fria att göra vad de vill så påverkas eleverna ändå av 

strukturer (Nilsson, 2010, s. 15). Till exempel så beskrivs pojkar och flickors uppväxt 

olika i barnlitteraturen (Andersson & Druker, 2008, s.7), vilket i sig kan påverka 

elevernas syn på sig själva. Vilken litteratur barn läser, hur den diskuteras och pratas om i 

klassrum påverkar hur barn formar åsikter och hur de ser på världen.  

Syfte 

Syftet med detta självständiga arbete är att belysa och analysera hur tre karaktärer ur den 

tredje Harry Potter-boken, Harry Potter och fången från Azkaban av J.K Rowling (2017) 

beskrivs när det gäller genus. Genom att analysera beskrivningar av karaktärerna i boken, 

kommer vi att undersöka hur dessa beskrivningar skildras ur ett genusperspektiv. Till sist 

tänker vi undersöka skildringen av de tre karaktärernas vänskap och vad denna vänskap 

har för betydelse för karaktärerna, samt diskutera könsrollernas påverkan på vänskapen.  
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Frågeställningar 

- Hur framställs genus och könsroller i samband med skildringen av tre karaktärer i 

Harry Potter och fången från Azkaban? 

- Vilken betydelse har vänskapen för de tre karaktärerna och hur påverkar 

könsroller vänskapen? 

Disposition 

I uppsatsen följer först ett avsnitt där vi motiverar primärlitteraturen, sedan teori och 

metodval där vi förklarar begreppet genus och andra relevanta begrepp. Sedan följer en 

presentation av tidigare forskning om Harry Potter-böckerna ur ett genusperspektiv och 

även tidigare forskning om vänskap kopplat till Harry Potter-böckerna. Därefter kommer 

en bakgrund som presenterar författaren och beskriver Harry Potter-serien och senare 

kommer en beskrivning av karaktärerna i analysen. Vi gör sedan en analys och till sist 

följer en slutsats och diskussion kring resultatet och hur lärare kan arbeta med genus och 

Harry Potter-boken i klassrummet. 

Val av primärlitteratur 

Vi valde att undersöka den tredje Harry Potter-boken, Harry Potter och fången från 

Azkaban (Rowling, 2017) eftersom det är få som har studerat just den boken. De böcker 

som vi hittade mest undersökningar om var den första boken i serien Harry Potter och de 

vises sten (Rowling, 1999), även de senare böckerna i serien, mer specifikt den fjärde 

boken, Harry Potter och den flammande bägaren (Rowling, 2001) och de senare 

böckerna. Det är den svenska versionen som vi valt att analysera eftersom det är troligt 

att det är den versionen elever i grundskolan läser. Vi valde den även för att den utspelar 

sig i åldern mellan att vara barn och tonåring. Eftersom vi vill analysera 

vänskapsrelationer i boken valde vi denna bok för att i de senare böckerna utvecklar 

karaktärerna kärleksrelationer. De karaktärer som vi diskuterar är Harry Potter, Ronald 

”Ron” Weasley och Hermione Granger, de utgör de tre huvudkaraktärerna och det är de 

tre som har den tydligaste vänskapsrelationen i boken. 
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Teori och metod 

Genus 

För att beskriva genus har vi använt oss av Nina Björks bok Under det rosa täcket (1996) 

som skriver om genus som begrepp och Maria Nilsons bok Från Gossip Girl till Harry 

Potter (2010) som berör genus i ungdomslitteratur. 

 

Varje kvinna och varje man föds till en förväntad “kvinnlighet” och en förväntad 

“manlighet”, till ett bestämt livsmanus där den enskilda individens inställning till 

och “val” av arbete, kärlek, utseende, drömmar, vänskap ser olika ut beroende på 

om vi föds som flicka eller pojke (Nina Björk, 1996, s. 234) 

 

Genus betyder idag ett socialt konstruerat kön och är välkänt som begrepp. Genus innebär 

alltså att kvinnor och män förväntas och stöps till att vara skilda, bland annat på grund av 

samhällets strukturer. Till exempel förväntas män enligt Björk (1996, s. 234) att vara 

starka, framgångsrika och självständiga medan kvinnor skall ha ett tilltalande yttre, ta 

hand om barn och hemmet och vara beroende av mannen. Att vara kvinna i dagens 

samhälle resulterar i att kvinnor förväntas och påverkas till att lära sig behaga, lyssna och 

stämma av andra människor för att kunna bygga relationer (Björk, 1996, s. 112). 

Samtidigt som kvinnor lär sig att bygga på relationer lär män sig om tävling. Kvinnan 

förväntas även att längta efter kärlek, lär sig att lyssna och känna empati medan männen 

lär sig att vara oberoende, att tala och att vara självförverkligande (Björk, 1996, s. 147). 

När det talas om genus är det viktigt att vara medveten om att biologiskt kön och genus 

inte alltid är samma sak (Nilson, 2010, s. 12). Begreppet kön kan i vissa fall betyda 

biologiskt kön och begreppet genus betyda socialt konstruerat kön, vi använder i denna 

uppsats begreppet könsroller och genus med liknande betydelse. Nilson (2010) skriver att 

genus är något som vi gör tillsammans med tanke på samhällets rådande normer (s. 20). 

När det talas om att göra genus påpekar Nilson (2010) att det gärna kopplas till småbarn 

på grund av hur dessa konventioner formar pojkar och flickor redan när de föds, genom 

hur de tilltalas och kläs, till exempel blir en flicka tilltalad mer gulligt och tilldelas en 

rosa mössa. Nilson (2010) menar att maktperspektivet alltid är centralt när det talas om 

genus. De maktordningar som råder i samhället beror på de normer och värderingar som 

existerar och för att skapa ett jämställt samhälle behöver dessa normer och värderingar 
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utmanas och motverkas (Nilson, 2010, s. 14). För att utmana samhällets normer och 

strukturer behöver vi arbeta för att belysa genus fortsätter Nilson, (2010, s. 15), vi 

återkommer till detta under slutsats och diskussion. 

Maskulinitet 

Stycket ovan berör till största del femininitet. Därför följer här ett avsnitt om 

maskulinitet. För att förstå begreppet maskulinitet har vi använt oss av kapitlet ”Men vad 

i himlens namn har ni för er, pojkar!” som är skriven av Magnus Öhrn i boken 

Barnlitteraturanalyser som är redigerad av Maria Andersson och Elina Druker (2008).  

 

Hegemonisk maskulinitet är ett begrepp som Öhrn (2008) använder, vilket enligt dem 

betyder dominerande manlighet, denna manliga kultur omfattas av två åtråvärda 

egenskaper, dessa är mod och kunnande (s. 134). Dessa typiska manliga egenskaper kan 

aktualisera ett maktperspektiv vilket kan kopplas till diskussionen om hegemonisk 

maskulinitet. Detta begrepp syftar till mäns överordnade position gentemot kvinnor och 

även andra män då vissa egenskaper bidrar till en ökad maktposition. Den hegemoniska 

maskuliniteten kan ses som en utgångspunkt för olika manlighetstyper när det kommer 

till en idealbild som män förhåller sig till (Öhrn, 2008, s. 134ff). Öhrn (2008) skriver om 

“Pojklandet” som en sfär där pojkar får vara pojkar. Pojklandet är där pojkar gör saker 

som de egentligen inte får göra, det är andra regler som gäller där. I pojklandet sker bus 

och lek utan vuxnas auktoritet och regler. Pojklandet är ingen fysisk plats utan är en miljö 

där pojkars bråkiga beteende är norm och beteendet är accepterat för att vara pojke, även 

för omgivningen (s. 132f). 

Genus i litteratur 

I detta avsnitt om genus kopplat till barnlitteratur har vi använt oss av det tidigare nämnda 

kapitlet av Magnus Öhrn i boken Barnlitteraturanalyser redigerad av Maria Andersson 

och Elina Druker (2008) och även litteraturvetaren Maria Nikolajevas bok Barnbokens 

byggklossar (2017). 

 

Det finns enligt Nikolajeva (2017) etablerade konventioner för hur genus skildras i 

litterära texter och i barnlitteratur skiljer sig berättelserna åt beroende på huvudpersonen 

och dess kön. Enligt de mönster som finns kring genus i litteraturen används manliga 
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protagonister i böcker med genrer som äventyr och deckare som är handlingsorienterade 

genrer medan kvinnliga protagonister däremot ofta används i genrer som familje- och 

kärlekshistorier som istället är person- och relationsrelaterade genrer (Nikolajeva, 2017, 

s. 273). När flickor introduceras i berättelser så sker det ofta genom en manlig blick, som 

introducerar karaktären genom att beskriva utseendet (Öhrn, 2008, s. 142). Nikolajeva 

(2017) skriver att i maskulina berättelser ligger fokus mer på hjältedåd och yttre 

händelser medan i feminina berättelser handlar det ofta om relationer och upplevelser. 

Med maskulina och feminina berättelser menar författaren att berättelsen har manliga 

respektive kvinnliga protagonister (s. 273). 

 

Nikolajeva (2017) skriver om manliga och kvinnliga egenskaper som kan skilja 

karaktärer åt, till exempel är män/pojkar i litteraturen enligt hennes tabell: starka, 

våldsamma, känslokalla, aggressiva, tävlande, rovgiriga, skyddande, självständiga, 

aktiva, analyserande, tänker kvantitativt och rationella. Medan kvinnor/flickor är: vackra, 

aggressionshämmade, emotionella, lydiga, självuppoffrande, omtänksamma, sårbara, 

beroende, passiva, syntetiserade, tänker kvalitativt och intuitiva. Dessa egenskaper kan 

ses som motsatser till varandra och kvinnornas egenskaper kan ses som svagare i 

jämförelse med männens menar Nikolajeva (2017, s. 193), Björk (1996) skriver även hon 

om liknande egenskaper (s. 67). Skillnader i maktförhållanden och status mellan tjejer 

och killar kan yttras i olika benämningar. En tjej har lägre status än en kille och att säga 

att något till exempel är tjejigt blir ett förlöjligande (Öhrn, 2008, s. 142).  

Vänskap 

För att definiera begreppet “vänskap” och vad det innebär har vi använt oss av 

psykologen William M. Bukowskis artikel “Friendship and the Worlds of Childhood” 

(2001) som är publicerad i tidskriften New Directions for Child and Adolescent 

Development. 

 

Bukowski (2001) skriver om fyra olika funktioner som han menar att vänskap har. Den 

första funktionen handlar om individens självuppfattning. Vänskaper resulterar i att 

individen ser sitt eget värde och utvecklar jaget. Skillnaden gentemot relationer med 

föräldrar är att föräldrar “ska” älska sina barn medan vänskapsrelationer skapas frivilligt 

och då ökar individens medvetenhet om sitt eget värde (s. 94f). Den andra funktionen är 
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att vänskap fungerar som ett skydd på flera olika sätt. Bukowski (2001) menar att barn 

som kommer från sämre familjeförhållanden har chans till lika bra välmående som barn 

som kommer från goda familjeförhållanden om de utvecklar nära vänskapsförhållanden. 

Vänskap kan även skydda barn från mobbning och psykisk ohälsa (s. 95). Den tredje 

funktionen bygger vidare på den andra funktionen och menar att denna funktion ger 

möjlighet till nyfikenhet, lärande och kognitiv utveckling. Tilliten till vänner gör att barn 

vågar utmana och diskutera varandras olika åsikter och idéer och därmed kan de utveckla 

sociala färdigheter. Bukowski (2001) vill lyfta fram det som viktigt att barnen lär sig 

konflikthantering i och med detta. Den fjärde funktionen handlar om samspelet mellan 

barn och hur de påverkar varandra. I en ny vänskap möts barn med olika bakgrund, kultur 

och värderingar som påverkar deras vänskapsrelation och hur den och barnen utvecklas. 

Författaren menar att detta kan vara både positivt och negativt, till exempel kan ett barn 

påverka det andra att göra bättre ifrån sig i skolan, men även tvärtom och påverka till 

sämre beteende (s. 96). 

 

För att analysera de tre karaktärer som valts kommer vi att titta på några aspekter som 

Mia Österlund (2008) nämner i kapitlet ”Kavat men känslosam” i boken 

Barnlitteraturanalyser, bestämmanderätt, mod, omhändertagande och vikten av en egen 

vilja (s. 97), samt diskutera kvinnliga och manliga egenskaper som Nikolajeva (2017) 

skriver om (s. 193). För att analysera karaktärerna kommer vi att studera hur karaktärerna 

beskrivs utifrån sitt utseende, handlingar, tankar och konversationer. För att se hur 

vänskaprelationerna påverkar karaktärerna använder vi beskrivningar av karaktärerna och 

Bukowskis (2001) fyra funktioner av vänskap.  

Tidigare forskning 

Vi sökte i DIVA för att få fram vad som tidigare har skrivits om Harry Potter och sedan 

gick vi vidare till att söka tidigare forskning. För att hitta tidigare forskning sökte vi i 

databaserna ERIC och ELSA, där vi användes oss av sökorden Harry Potter och Genus 

och då fick vi enbart tre träffar och valde då att ta bort genus som sökord. Sökningen blev 

då betydligt bredare så vi fick sålla i det material vi fick fram genom att läsa rubriker och 

abstracts. Avgränsningar som användes var, full-text för att bara få fram forskning vi 

kunde ta del av, peer-review för att få trovärdiga artiklar och vi valde att inte avgränsa 

publiceringsår då böckerna har getts ut relativt nyligen och därför är forskningen 
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fortfarande relevant. Tidigare forskning om vänskap och Harry Potter hittade vi genom 

att läsa tidigare uppsatser.  

 

Det finns idag mycket forskning om Harry Potter-böckerna och även om Harry Potter-

böckerna ur ett genusperspektiv. Filmvetarna Karen Nairn och Johanna Wyn (2015) 

skriver i artikeln “New girlhood and lost boys: analysing the cultural politics of gender 

and education through film” om flera olika samtida filmer och hur dessa kan ses ur ett 

genusperspektiv och även om vi inte skall analysera film så anser vi att artikeln var 

relevant eftersom att artikeln lyfter könsroller som går att koppla till böcker. I Michele 

Frys (2001) artikel “Heroes and heroines: myth and gender roles in the Harry Potter 

Books” lyfter hon Hermione och hennes roll i bokserien ur ett genusperspektiv. Någon 

som har forskat om vänskap är Bukowski (2001) som skriver i “Friendship and the 

Worlds of Childhood” om fyra olika funktioner av vänskap som han sedan kopplar till 

Harry Potter och hans vänner.  

 

Maria Nilson (2010) skriver i boken Från Gossip Girl till Harry Potter om en rad olika 

böcker ur ett genusperspektiv och däribland Harry Potter-serien. Maria Nikolajeva (2017) 

tar även hon upp Harry Potter böckerna och främst Hermione ur ett genusperspektiv i 

boken Barnbokens byggklossar.  

 

Det finns även flera studentuppsatser som berör ämnet Harry Potter och genus. En av 

dessa är “Männen bakom Harry Potter - En analys av maskulinitet” av Emil Elfving 

(2012) som berör olika slag av maskuliniteter i sjätte boken i serien. En annan uppsats är 

“En för alla, alla för en - en analys av vänskapen mellan Harry Potter, Ronald Weasley 

och Hermione Granger” av Christel Jönsson och Kristin Karlsson (2008) som berör 

vänskapen mellan de karaktärer som nämns i titeln. Emma Bergstrand (2010) har skrivit 

uppsatsen “Genusstereotyper eller friska fläktar? - En komparativ genusanalys av fyra 

karaktärer i Harry Potter- och Twilight-böckerna” där hon jämför Harry Potter och 

Twilight. Twilight har fått betydligt mer kritik än Harry Potter för sina genusstereotyper 

och det är detta författaren undersöker i sin uppsats. Rebecca Lundhall (2017) skriver i 

sin uppsats “Evil Women in Harry Potter - Breaking Gender Expectations and 

Representations of Evil“ om de elaka kvinnorna i Harry Potter serien och hur dessa bryter 

mot könsroller, denna uppsats skriver om andra karaktärer än de tre vi valt och därför har 
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vi inte kunnat hämta inspiration från den. Uppsatsen “Harry Potter i Sverige ur ett 

genusvetenskapligt perspektiv” av Jenny Lindell Bakke (2005) berör hur Harry Potter kan 

ses ur ett genusperspektiv i förhållande till Sverige som ett av världens mest jämställda 

samhällen. Då uppsatsen berör jämställdhet mer ur ett politiskt perspektiv anser vi att 

uppsatsen inte var relevant för vårt arbete.     

Forskning om genus och Harry Potter 

Fry (2001) skriver främst om Hermione ur ett genusperspektiv, där hon både hyllar hur 

Hermione framställs men även kritiserar framställningen i vissa avseenden. Fry (2001) 

menar att Rowling kunde ha utmanat könsrollerna mer i sina böcker, till exempel menar 

hon att Hermione kunde varit stark och aktiv och Harry lugn och passiv (s. 158). 

Samtidigt som Fry (2001) kritiserar Rowling i vissa avseenden menar hon att Rowling 

har framställt Hermione som viktigare för historien än Ron, till exempel anser författaren 

att Harry inte kan besegra Voldemort utan Hermiones hjälp (s. 157). Hermione har en 

betydande roll i de båda tidigare böckerna men i den tredje boken, Harry potter och 

fången från Azkaban har hon en betydligt större roll i jämförelse med tidigare böcker 

(Fry, 2001, s. 159f). Även om Harry, Ron och Hermione är en trio som ständigt hänger 

ihop lyfter Fry (2001) enbart Harry och Hermione som betydande karaktär som för 

historien framåt och utelämnar Ron (s. 165). 

 

Nairn och Wyn (2015) skriver bland annat om filmerna “Bend it like Beckham”, “Whale 

rider”, “Harry Potter and the philosopher's stone” ur ett genusperspektiv. Hermione 

framställs som smart och studieinriktad vilket förlöjligas av framförallt Ron, detta har fått 

kritik skriver författarna. Harry beskrivs som modig vilket anses vara en viktigare 

egenskap än Hermiones intelligens, trots att hennes intelligens hjälper dem vid flera 

tillfällen. Även Hermione verkar värdesätta Harrys mod högre än sin egen intelligens, 

författarna verkar kritiska till denna framställning och anser att Rowling hade kunnat 

bryta normerna mer (Nairn & Wyn, 2015, s. 827). 

 

Nilson (2010) skriver om Harry Potter-böckerna och kommenterar kritik som menar att 

Harry Potter-böckerna är fyllda med genusstereotyper där det är pojkarna som är aktiva 

och för handlingen framåt medan flickorna är passiva och står vid sidan om (s. 94). Hon 

skriver även att det finns de som hävdar motsatsen och menar att Harry Potter-serien 
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bryter mot könsnormerna. I fantasy är vi vana vid att pojkar har huvudroller och flickor är 

bipersoner vilket hon diskuterar (Nilson, 2010, s. 97f). 

 

Nikolajeva (2017) presenterar Hermione ur ett genusperspektiv, Hermione är en karaktär 

som många har valt att analysera ur ett genusperspektiv. Hon kan både beskrivas som 

oberoende och jämlik med sina manliga kamrater samtidigt som hon även tillåts vara 

stark och oberoende i de traditionellt kvinnliga områdena. Till exempel begränsas hennes 

handlingsförmåga tydligt i andra boken i Harry Potter-serien då hon blir förstenad och 

inte kan hjälpa sina kamrater i bokens upplösning. (s. 195) 

Forskning om vänskap och Harry Potter 

Bukowski (2001) kopplar det han skriver om vänskap till Harry Potters vänskap med Ron 

och Hermione och även om elevhemmens påverkan på karaktärerna genom hela Harry 

Potter-serien. Till exempel lyfter han vad vännerna gör för varandra, såsom skydda 

varandra från fiender, bryr sig om varandra, accepterar varandras brister och att de bråkar 

men blir till slut alltid sams. 

Bakgrund 

J.K Rowling 

Nationalencyklopedin skrivet att Joanne Kathleen Rowling, känd som J.K Rowling 

föddes 31 juli 1965 i Storbritannien och gav ut den första Harry Potter-boken, Harry 

Potter and the philosopher's stone 1997. Den publicerades på svenska med titeln Harry 

Potter och de vise sten 1999. Sedan följde 6 böcker till och den sista, Harry Potter och 

dödsrelikerna gavs ut 2007. Böckerna blev snabbt bästsäljare för både barn och vuxna 

och har sedan filmatiserats och gjort stor succé världen över. Den första filmatisering 

gavs ut 2001 och den åttonde och sista filmen Harry Potter och dödsrelikerna del 2 gavs 

ut 2011 (J.K. Rowling, u.å). 
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Harry Potter - serien 

Harry Potter-serien består av sju böcker och som ovan nämnt gavs den första boken 

Harry Potter och de vises sten ut 1999 på svenska. Bokserien tillhör fantasygenren och 

utspelar sig i två parallella världar. Den ena är icke-magisk och människorna där kallas 

för mugglare av de som tillhör den magiska världen. Den andra världen är en magisk 

värld full av magi och trolldom, där människorna är häxor och trollkarlar. Harry Potter är 

en ung pojke som växt upp med familjen Dursley som är Harrys elaka släktingar, i den 

icke-magiska världen, då hans föräldrar dog när han var ett år gammal. Harry ses som den 

utvalde, då han överlevde en attack som barn av den onda trollkarlen Voldemort, samma 

attack ledde till hans föräldrars död. Han ses som den utvalde eftersom att han är den 

enda som någonsin har överlevt Voldemort, vilket ledde till Voldemorts undergång. En 

dag får han ett brev där han blir kallad till en skola för trollkarlar och häxor. Skolan heter 

Hogwarts och har fyra elevhem och dessa är Slytherin, Gryffindor, Hufflepuff och 

Ravenclaw. Eleverna hamnar i olika elevhem grundat på egen vilja och personliga 

egenskaper såsom mod till exempel. Harry hamnar i Gryffindors elevhem och där träffar 

han Ronald “Ron” Weasley och Hermione Granger som sedan blir hans bästa vänner 

genom serien. Serien följer Harrys uppväxt och utmaningar på Hogwarts. Harry har en 

ständig förmåga att hamna i trubbel och genom åren bekämpar Harry och hans vänner 

många fiender och utmaningar, till exempel den onda trollkarlen Voldemort. 

Harry Potter och fången från Azkaban 

Harry Potter och fången från Azkaban är den tredje boken i serien, den gavs ut 2001 på 

svenska. Harry Potter ska precis börja sitt tredje skolår på Hogwarts. Boken tar sin början 

under sommarlovet när Harry bor hos sina släktingar. Han vantrivs och kan inte vänta 

tills han får återvända till Hogwarts. Det tråkiga sommarlovet tar en vändning när han 

hamnar i trubbel och i sin ilska lämnar han sina släktingar. Harry hamnar till slut i den 

magiska världen och återförenas med sina tre bästa vänner då han får reda på att en 

massmördare har rymt från trollkarlsfängelset Azkaban, denna rymling vid namn Sirius 

Black visar sig vara ute efter Harry. 
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Analys 

I analysen har varje karaktär fått ett eget avsnitt. Vi undersöker framställningen av deras 

egenskaper och hur vi kopplar dessa egenskaper till genus samt diskuterar karaktärerna 

utifrån Nikolajevas (2017) tabell (s. 193). Efter detta följer en diskussion av hur 

vänskapsförhållanden skildras och den funktion vänskapen har för karaktärerna. 

Harry Potter 

Harry är liten och mager för sin ålder men det som får honom att utseendemässigt skilja 

sig från mängden är det iögonfallande ärret i pannan som han fick av Lord Voldemort 

som barn (Rowling, 2017, s. 12). Harry är en äventyrslysten regelbrytare som ofta 

hamnar i trubbel när han gör det han anser är bäst, framförallt bäst för människor i hans 

omgivning (Rowling, 2017). Han ställer alltid upp för sina nära och kära och sätter alltid 

deras välmående framför sitt eget. Harry presenteras som en karaktär som är aktiv och 

handlande. I början av boken behöver Harry sitt skolmaterial som finns inlåst, då smyger 

han ner och lirkar upp låset och snor åt sig sina skolböcker (Rowling, 2017, s. 9). Här 

syns det att Harry tar tag i saker själv och inte väntar på att andra ska lösa hans problem. 

Harry visar även på kunnande i denna situation vilket Öhrn (2008) menar är en manlig 

egenskap (s. 134). Hans vänner har kommit att betyda mycket för honom i tidigare 

böcker, men något som han saknar nästan lika mycket som sina vänner under 

sommarloven är quidditch då sporten har blivit en viktig del av hans skoltid då han anses 

ha talang (Rowling, 2017, s. 19). Även här visar Harry att han är aktiv då han engagerar 

sig i sport, att vara aktiv och tävlande anser Björk (1996) vara manligt (s. 67, s. 147).  

 

Ibland kan inte Harry kontrollera sin ilska vilket leder till att han agerar på känsla och 

inte alltid reflekterar över vad han gör. Under en middag hos familjen Dursleys råkar 

Harry i sin ilska förvandla sin faster till en ballong. ”Men Harry hade gripits av blint 

raseri. Han sparkade upp kofferten, drog fram sin trollstav och riktade den mot morbror 

Vernon” (Rowling, 2017, s. 41). Detta visar att Harry är dålig på att kontrollera sin ilska i 

jobbiga situationer. Vid ett senare tillfälle i boken där han inte kan kontrollera sin ilska är 

när han under en lektion kommer i konflikt med Malfoy: “ ‘Jasså, det är därför du håller 

på och apar dig på det där viset’, sade Harry, som råkade hugga huvudet av en död larv, 

för han var så arg att hans händer skakade” (Rowling, 2017 s. 155). I upplösningen av 
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boken, får Harry reda på att Sirius Black är hans gudfar och att han är oskyldigt dömd, 

när Harry och hans vänner sedan berättar detta för att rentvå Sirius är det ingen som tror 

på dem och han blir rasande (Rowling, 2017, s. 475).  

 

Ett tillfälle där Harry kan kontrollera sig själv i ett annat avseende är när han befinner sig 

i Diagongränden och hindrar sig själv från att inhandla massa onödiga och dyra saker för 

att han är uttråkad (Rowling, 2017, s. 68f). Han resonerar här över för och nackdelar med 

att spara eller spendera pengarna och han uttrycker att han behöver pengarna efter sin 

skolgång. Harry visar här på en medvetenhet kring pengar och sin ekonomi.  

 

Harry vill genom boken inte att hans lärare eller vänner ska tro att han är feg eller inte 

kan försvara sig själv. När Harry av misstag hör en konversation mellan paret Weasley 

om sin egen säkerhet, blir Harry själv inte speciellt oroad över sin säkerhet: ”Trodde de 

att han inte kunde ta vara på sig själv? Han hade undkommit Lord Voldemort tre gånger 

så han var inte helt hjälplös” (Rowling, 2017, s. 89). Harry anser att han kan ta vara på 

sig själv och att han inte är i så stor fara som andra verkar tycka. Efter en incident på 

tåget på väg till Hogwarts med en dementor svimmar Harry och personal på skolan oroar 

sig över hans hälsa. Då Harry blir kallad ömtålig efter att han svimmat blir han arg för 

han enligt sig själv inte är ömtålig (Rowling, 2017, s. 113). Harry är beundrad för sina 

framgångar i quidditch och blir förkrossad och djupt besviken på sig själv då han för 

första gången förlorar en match (Rowling, 2017, s. 222). Gryffindor förlorade matchen 

mot Hufflepuff på grund av att dementorerna dök upp på planen och Harry svimmade. 

Efter denna händelse vill Harry lära sig att försvara sig mot dementorerna för att denna 

händelse inte skall upprepa sig och även om professor Lupin menar att försvarsmetoder är 

svår att utföra är Harry beslutsam att lära sig denna besvärjelse (Rowling, 2017, s. 233). 

Harry visar här att han vill vara självständig och oberoende av någon annan och detta 

menar Björk (1996) är något som kopplas till manliga egenskaper (s. 106). 

 

Under en lektion med Professor Lupin vill Harry inte nämna något som hänt honom 

tidigare och som oroar honom då han inte vill framstå som feg (Rowling, 2017, s. 190). 

När Harry uttrycker oro för att vara svag för dementorerna förklarar Professor Lupin att 

det inte alls handlar om att han är svag som person utan att det handlar om att Harry har 

upplevt skräckinjagande saker tidigare i livet (Rowling, 2017, s. 231). Under en av 
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lektionerna med Lupin upplever Harry ett minne där han hör sina föräldrars röster och sin 

pappas röst för första gången. Minnet gör Harry väldigt känslosam och ledsen och han 

inser att han gråter och försöker då dölja tårarna för professor Lupin genom att låtsas 

knyta skosnöret (Rowling, 2017, s. 293f). Fry (2001) ser Harrys gråtande som något som 

är normbrytande eftersom det visar Harry som sårbar (s. 158). Harry har svårigheter 

under lektionerna med Professor Lupin och Lupin föreslår att de ska fortsätta lektionerna 

en annan dag men Harry tänker bara på att han måste lyckas för att försvara sig i nästa 

match mot Ravenclaw. Harry anser då att det är viktigare att vinna matchen än att tänka 

på sin egen hälsa (Rowling, 2017, s. 292). Samtidigt som han inte vill visa sig svag 

förstår han inte varför hans lärare och vänner är oroliga över honom och hans säkerhet. 

Till exempel anser Professor McGonagall att han är ett lätt byte för Sirius Black ute på 

quidditchplanen (Rowling, 2017, s. 207).  

 

Harrys beslutsamhet under Lupins lektioner leder till att han lyckas hjälpa sitt lag att 

vinna genom att fånga kvicken vilket resulterar i att de tar hem turneringen och han hyllas 

som en hjälte av sina skolkamrater (Rowling, 2017, s. 379) Nairn & Wyn (2015) skriver 

om hur Harry hyllas som hjälte på flera sätt till exempel som quidditch-hjälte (s. 827). 

Harrys beslutsamhet visar enligt Österlund (2008) på att vilja bestämma själv och klara 

sig själv (s. 97). 

 

Som tidigare nämnt vill Harry inte visa sig svag och ömtålig trots det visar han flera 

gånger på omtänksamhet för andra människor och genom att vara omtänksam visar han 

även mod då han försvarar andra. Under attacken på tåget av en dementor hör Harry i sitt 

huvud en kvinnoröst som skriker på hjälp, hans enda tanke är att han ville hjälpa kvinnan 

oavsett vem det var som skrek men han kan inte göra något eftersom han inte kan röra på 

sig (Rowling, 2017, s. 107). Även om Harry inte vet vem det är som skriker känner han 

en stark vilja att hjälpa, vilket visar på mod. Under en lektion med Harrys vän och lärare 

Hagrid hånar Draco Malfoy sin lärare och Harry försvarar Hagrid (Rowling, 2017, s. 

140). Han visar på omtänksamhet i och med att han bryr sig om Hagrids känslor, håller 

sig någorlunda lugn och inte blir arg och hoppar på Malfoy. Under samma lektion ber 

Hagrid någon att närma sig de djur eleverna studerar, det är dock ingen av eleverna som 

vågar men Harry känner medkänsla för Hagrid och ställer upp (Rowling, 2017 s. 142). I 

detta stycke visar Harry flera gånger mod, vilket Öhrn (2008) framhåller som en åtråvärd 
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egenskap för en man enligt den hegemoniska maskuliniteten (s. 134ff). Harry visar även 

egenskaper som Bukowski (2001) tar upp när det gäller vänskap, han ställer upp för sina 

vänner när han hjälper och försvarar Hagrid under lektionen (s. 95).  

 

Det framkommer nästintill aldrig något om Harrys känslor för tjejer i boken, däremot får 

vi första gången vi möter Rons lillasyster Ginny i boken, en beskrivning av henne som 

någon som alltid har varit lite förtjust i Harry (Rowling, 2017, s. 81). Harrys känslor för 

Ginny kommenteras som sagt aldrig i denna bok däremot visar det sig senare att han har 

känslor för Ginny. Kanske beror detta på att Rowling inte vill lägga för stor fokus på 

kärleksrelationer tidigt i serien. Enda gången i boken vi får ta del av Harrys känslor 

gällande tjejer är när han för första gången möter sin motståndare i quidditch Cho Chang i 

Ravenclaw-laget. Han reagerar då på att Cho Chang var en väldigt söt flicka. Trots sin 

nervositet får han en stöt i magen som han inte tror beror på nervositet (Rowling, 2017, s. 

316). 

 

Även om Harry anses som kunnig är det ofta Hermione som ses som smartast men i slutet 

av boken är det Harrys logik som räddar dem: “Inte för att blanda oss i det som händer! 

Men Lupin kommer att rusa raka vägen in i skogen, rakt på oss” (Rowling, 2017, s. 496f). 

Hermione blir då chockad över att hon inte tänkte på detta själv och vet inte var de ska ta 

vägen då hon inte har någon plan som hon vanligtvis har.  

Diskussion utifrån Nikolajevas tabell av Harry 

Genom hela boken visar Harry på flera manliga egenskaper som Nikolajeva (2017) tar 

upp i sin tabell om manliga och kvinnliga egenskaper men han visar också på flera 

kvinnliga egenskaper (s. 193). Även egenskaper som Anderson och Druker (2008) tar 

upp såsom mod och kunnande visar Harry tydligt (s. 134ff). I början av boken när Harry 

dyrkar upp låset för att få sitt skolmaterial handlar han aktivt vilket ses som en manlig 

egenskap (Nikolajeva, 2017, s. 193), han visar även på kunnande vilket även det är en 

manlig egenskap (Öhrn, 2008, s. 134). Under flera tillfällen i boken visar Harry på 

våldsamt och argt beteende, till exempel när Harry hotar morbror Vernon med sin 

trollstav och även senare i boken mot Malfoy, detta våldsamma beteende kan kopplas till 

manliga egenskaper. Harry uttrycker sig själv ha egenskaper som stark och självständig 

som även dessa ses som manliga egenskaper och vägrar se sig själv som sårbar och 
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beroende av någon annan. Denna ilska som Harry känner när han blir kallad ömtålig kan 

bero på att egenskapen ömtålig ses som en kvinnlig egenskap och Harry vill inte 

förknippas med kvinnliga egenskaper (Nikolajeva, 2017, s. 193). När Hagrid blir hånad 

under sin lektion agerar Harry omtänksamt och aggressionshämmande då han stoppar sig 

själv från att starta bråk med Malfoy, vilket kan ses som kvinnliga egenskaper samtidigt 

som han vill agera skyddande vilket är en manlig egenskap (Nikolajeva, 2017, s. 193) 

 

Under Harrys vistelse i Diagongränden visar han på flera tidigare nämnda manliga 

egenskaper såsom rovgirighet då han vill ha en massa saker, rationell då han hindrar sig 

själv från att handla och även analyserande då han väger för- och nackdelar med att spara 

pengar och menar att han behöver pengarna efter han gått färdigt i skolan (Nikolajeva, 

2017, s. 193) 

 

Harry visar på fler kvinnliga egenskaper då han visar sig sårbar och emotionell när han 

gråter hos Professor Lupin, han är beroende av sina vänner då Ron backar upp honom i 

olika knipor och Hermione hjälper honom med sin klokhet vid flera tillfällen. Han agerar 

även självuppoffrande som även det är en kvinnlig egenskap då han vägrar lämna sina 

vänner när de är i knipa och ställer upp när andra behöver honom oavsett hur det påverkar 

honom. Till exempel när det kommer till quidditch gör han allt som krävs för att hjälpa 

sitt lag till vinst och detta visar även på att han är tävlingsinriktad som ses som en manlig 

egenskap.  

Ronald “Ron” Weasley 

Ron är en kille som bryr sig om sina vänner och ser efter dem och han finns framförallt 

alltid vid Harrys sida, redo att alltid försvara och stötta honom. Rons klumpighet kan 

dock sätta honom i kniviga situationer, till exempel när han ringer till Harrys släktingar 

och sätter Harry i knipa (Rowling, 2017, s. 10). Ron gillar att retas med Hermione men 

när det väl gäller, finns han alltid där för henne också. Ron visar även en omtänksam sida 

då han bryr sig väldigt mycket om sin råtta Scabbers genom hela boken. Han är orolig för 

Scabbers hälsa och för att råttan ska bli uppäten av Hermiones katt Krumben (Rowling, 

2017, s. 309). När det framkommer att Scabbers kanske inte är en råtta, blir Ron 

beskyddande då han tror att Scabbers kommer bli skadad (Rowling, 2017, s. 441). När 

det till slut visar sig att Scabbers inte alls är en råtta får Ron en uggla i present som tröst 
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och han vill ha bekräftelse från Krumben att det verkligen är en uggla. När Krumben 

spinner säger Ron att den bekräftelsen duger åt honom och han accepterar presenten 

(Rowling, 2017, s. 257) och speglar då Ron som omtänksam. 

 

Efter att Harry förvandlat sin faster till en ballong möter Harry sina vänner i 

Diagongränden där de båda vännerna har olika reaktioner på Harrys misstag: 

 

‘Är det verkligen sant att du fick din faster att svälla upp, Harry?’ Frågade Hermione med 

mycket allvarlig röst. ‘Det var inte min mening’ sade Harry medan Ron tjöt av skratt. 

‘Jag … tappade helt enkelt kontrollen’.’ Det är inget att skratta åt, Ron’, sade Hermione 

skarpt. (Rowling, 2017 s. 74) 

 

Ron visar här på egenskaper som Öhrn (2008, s. 132) pratar om som pojkaktigt beteende 

där pojkar busar och bryter mot regler (Rowling, 2017, s. 132f). När vännerna sedan 

diskuterar inför sitt besök till Hogsmeade skiljer sig deras förväntningar åt. Ron ser fram 

emot godisbutiken och skämtbutiken medan Hermione ser fram emot att se historiska 

platser (Rowling, 2017. s. 99). Utifrån detta visar Ron återigen på ett pojkaktigt beteende 

(Öhrn, 2008, s. 132f) genom att se fram emot de mer underhållande platserna under 

besöket. Ron gillar att skämta och driva med Hermione och framförallt när det kommer 

till hennes studieintresse. Under en lektion i försvar mot svartkonster ska eleverna lära sig 

att försvara sig mot det dem är mest rädda för: ” ‘Vad skulle den förvandla sig till för att 

skrämma dig?’ Sade Ron och fnissade. ‘En hemuppgift som bara fick näst högsta 

betyget’ ” (Rowling, 2017, s. 172). Kanske beror detta på hans bristande studieintresse 

vilket är vanligt bland killarna i boken. Ron hamnar ofta i bråk med Hermione då han 

anser att hon är en besserwisser och alltid är ordentlig. Intelligenta flickor kan ses som 

jobbiga och Hermione förlöjligas ofta menar Nairn och Wyn (2015, s. 827). Ett exempel 

är när Harry har fått åskviggen i present av en anonym avsändare och Hermione lämnar 

kvasten till professor McGonagall för att undersökas och Ron blir rasande då han anser 

att hon överreagerar och skvallrat medan Hermione oroar sig för Harrys säkerhet 

(Rowling, 2017, s. 283). När Harry får kvasten diskuterar vännerna kvastens kvalité och 

Ron suckar uppgivet när Hermione inte förstår hur bra Åskviggen är. Alltså ser Ron ned 

på Hermione eftersom hon inte har lika mycket kunskap om sport som han och Harry 

(Rowling, 2017, s. 275). Deras sportintresse är typiskt manligt och de förväntas att tävla 

medan kvinnor förväntas bygga relationer enligt Björk (1996, s. 147). 
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Ron har även ofta svårt för att kontrollera sin ilska och sina impulser. Detta kan ses när 

vännerna är på tåget på väg till Hogwarts och Malfoy hånar Rons familj, vilket gör Ron 

väldigt arg och han välter ner Krumbens korg i sin ilska. Samtidigt har Harry rest sig för 

att hålla tillbaka Ron, och Hermione säger åt Ron att vara försiktig eftersom professor 

Lupin sitter i samma vagn (Rowling, 2017, s. 103). Malfoy retar ofta vännerna och 

speciellt Harry, när det händer är det ofta Ron som försvarar Harry: ”Stick iväg, Malfoy, 

sade Ron sammanbitet” (Rowling, 2017, s. 111). Ibland agerar Ron lite ogenomtänkt som 

vid ett senare tillfälle i boken: “Till sist stod Ron inte ut längre utan slängde ett stort, halt 

krokodilhjärta rakt i ansiktet på Malfoy” (Rowling, 2017, s. 229).  

 

Även om Ron ofta är impulsiv och gör ogenomtänkta saker handlar han även logiskt 

ibland. Exempelvis när han säger att Sirius Black inte kan ta sig in i Hogsmeade och 

Godisbaronen på grund av alla dementorer som vaktar byn, samtidigt som Hermione 

fortfarande är orolig för Harrys säkerhets trots dementorerna (Rowling, 2017, s. 245). Ett 

annat tillfälle när Ron visar sin logiska förmåga är när han stoppar Harry från att gå till 

Hagrids stuga då de inte får vara utomhus sent på kvällen. I denna situation är både Harry 

och Hermione skärrade eftersom Vingfåle har avrättats men Ron behåller lugnet och 

tänker logiskt för att de inte ska hamna i trubbel (Rowling, 2017, s. 405). När Ron 

handlar logiskt handlar han även manligt enligt Björk (1996, s. 106). 

Diskussion utifrån Nikolajevas tabell av Ron 

Ron visar på flera både manliga och kvinnliga egenskaper utifrån Nikolajevas (2017) 

tabell (s. 193). Han visar bland annat på egenskaper som aggressiv, våldsam men även 

sårbar, omtänksam och rationell. Ron har svårt att kontrollera sina känslor och agerar då 

våldsamt och aggressivt som när han kastar krokodilhjärtat i ansiktet på Malfoy. Ett annat 

tillfälle då han visar på våldsamt och aggressivt beteende är när Malfoy på tåget hånar 

hans familj men då visar han även på egenskaper som sårbar eftersom han blir upprörd av 

Malfoys kommentarer. Att vara sårbar ses som en kvinnlig egenskap enligt Nikolajeva 

(2017, s. 193). En annan kvinnlig egenskap som Ron visar är när han bryr sig om 

Scabbers och agerar omtänksamt samtidigt som han agerar skyddande, vilket ses som en 

manlig egenskap. Han visar även på rationella egenskaper när han agerar logiskt som vi 
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kopplar till Nikolajevas (2017) begrepp rationellt, till exempel när han stoppar Harry från 

att gå ner till Hagrid (s. 193). 

Hermione Granger 

Hermione är den flitigaste eleven i deras årskurs (Rowling, 2017, s. 11) och beskrivs som 

den duktiga flickan som inte bryter mot några regler. Även Hermione bryr sig väldigt 

mycket om sina vänner och avråder dem ofta från att bryta mot några regler, detta är för 

deras egna skull och bottnar alltså i omtänksamhet. Hermione är den bland dom tre 

vännerna som i knipor alltid har en smart lösning. Fry (2001) lyfter fram Hermiones roll 

som problemlösare då ofta hjälper vännerna ur knipa (s. 164).  

 

Harry beskriver Hermione som en smart person och när hon skickar en 

födelsedagspresent till honom är han säker på att presenten innehåller en tjock bok med 

mycket svåra trollformler (Rowling, 2017, s. 19). I början av terminen när Harry och Ron 

får veta hur många kurser Hermione ska läsa under terminen säger Ron: ”Nog för att jag 

vet att du är duktig, Hermione, men så duktig är ingen. Hur ska du kunna vara på tre 

lektioner samtidigt” (Rowling, 2017, s. 123). Ron och Harry anser att hon är överambitiös 

som ska hinna med allt. När Ron sedan uttrycker att hon inte tål att få kritik gällande sina 

studier blir hon rasande och drämmer sin bok i bordet (Rowling, 2017, s. 138) och visar 

på hur viktiga studierna är för hennes självuppfattning och tron på sin egen förmåga. 

Samtidigt som Hermione anser att studier är viktigt och Harry och Ron borde studera mer 

tycker hon att man ska göra rätt för sig och inte fuska som när Hermione ogillar att Ron 

säger att Harry kan kopiera hans läxa (Rowling, 2017, s. 180). Trots att Ron retar 

Hermione för hur mycket tid hon lägger på sina studier menar Fry (2001) att Harry alltid 

respekterar hennes studieintresse (s. 162). Hermiones intresse för kunskap visas även när 

hon flertal gånger har svårt att förstå andras ointresse för studier: “ ‘Är jag verkligen den 

enda här som orkat läsa Hogwarts historia?’ sade Hermione strängt till Harry och Ron” 

(Rowling, 2017, s. 202). Hermiones skarpa hjärna kommer till nytta under Harrys 

quidditchmatch genom att hon förvandlar hans glasögon så de blir vattenavstötande 

(Rowling, 2017, s. 218). Under bokens gång snappar Hermione upp information som 

leder till att hon listar ut Professor Lupins hemlighet om att han är en varulv (Rowling, 

2017, s. 288, s. 420). Här anser Hermione att det är självklart att Professor Lupin är en 

varulv och kritiserar de andras kunskaper och slutledningsförmåga, detta visar på logiskt 
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tänkande och intelligens enligt Björk (1996, s. 67). Att agera logiskt anser Björk (1996) 

vara en manlig egenskap (s. 106). 

 

Hermione framställs inte bara som smart utan även omhändertagande och snäll. När hon 

hittar en katt i Diagongränden som ingen annan velat ha, bestämmer hon sig för att köpa 

den, vilket inte uppskattas av Ron (Rowling, 2017, s. 80) då katten ständigt är ute efter 

Rons råtta Scabbers. Hermione är rädd för att Ron ska göra katten illa då han skyddar sin 

råtta från katten (Rowling, 2017, s. 180). Även om Hermione framställs med vad 

Nikolajeva (2017, s. 193) kategoriserar som kvinnliga egenskaper ses hon inte som den 

typiska flickan, till exempel beskrivs aldrig hennes utseende i boken och det skrivs inte 

heller något om kärleksintressen förutom när: ”Mrs Weasley berättade för Hermione och 

Ginny om en kärleksdryck hon hade komponerat som ung flicka. De var ganska fnissiga 

alla tre” (Rowling, 2017, s. 91).  

 

Hermione är ofta den personen som tröstar och stöttar andra när det behövs, hon finns där 

som emotionellt stöd. Till exempel när hon tröstar Ginny efter dementorernas attack på 

tåget (Rowling, 2017, s. 108f). Inför Hagrids rättegång med Vingfåle är Hagrid nedstämd 

och dricker alkohol och Hermione anser att han druckit för mycket och häller ur 

alkoholen (Rowling, 2017, s. 149). Även om det är Hagrid som är vuxen är det Hermione 

som tar det vuxna ansvaret i situationen. När den första Hogsmeade-utflykten närmar sig 

inser Harry att han inte kommer att få följa med: “Harry slängde sig ner i stolen bredvid 

Ron och kände hur hans goda humör sakta försvann. Hermione tycktes läsa hans tankar” 

(Rowling, 2017, s. 179). Hermione visar inkännande egenskaper och empati då hon ser 

hur besviken Harry är och tycker synd om honom. Morgonen efter att Harry har fått reda 

på att Sirius Black är hans gudfar har han sovit mycket dåligt och Hermione anmärker 

oroligt att Harry inte ser ut att må särskilt bra (Rowling, 2017, s. 261f), även här visar hon 

på egenskaper som inkännande och empatisk. I jämförelse med Harry och Ron visar 

Hermione betydligt mycket mer känslor då hon gråter vid flera tillfällen till exempel när 

Ron och Hermione har varit osams i flera dagar (Rowling, 2017, s. 323) och även när 

Vingfåle ska avrättas (Rowling, 2017, s. 400). 
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 ’... eller också kan vi fråga Fred och George. De känner till varenda hemlig gång ut ur 

slottet…’ ‘Ron!’ Sade Hermione skarpt. ‘Jag tycker inte att Harry ska smyga sig ut ur 

slottet medan Black är på fri fot’ (Rowling, 2017, s. 100) 

 

Som tidigare nämnt framställs Hermione som ordentlig och i jämförelse med Ron i citatet 

ovan, är Hermione ordentlig och skyddande mot Harry. Hermione vill även hindra Harry 

och Ron från trubbel i olika situationer, som till exempel när Malfoy hånar Harry 

uppmanar Hermione honom att låtsas som ingenting eftersom det inte är mödan värt 

(Rowling, 2017, s. 121). Hermione tillrättavisar Ron vid flera tillfällen om att han inte 

kan kalla sin lärare för fula ord (Rowling, 2017, s. 185, s. 213), däremot tappar Hermione 

själv humöret inför en lärare och hånar läraren och lämnar vid ett tillfälle klassrummet 

(Rowling, 2017, s. 132, s. 363). Detta beteende förvånar Harry och Ron då hon är 

ordentlig annars och respekterar sina andra lärare. Även om Hermione är en omtänksam 

och känslig person är hon också en väldigt logisk person, som när Harry och Ron 

misstänker att Snape försöker förgifta Lupin förklarar Hermione att det mest logiska är att 

Snape inte skulle göra det framför Harry (Rowling, 2017, s. 195). Här tänker Hermione 

logiskt medan Harry och Ron hatar Snape så mycket att de inte tänker logiskt. En viktig 

del av boken är att Harry hittar marodörkartan som visar vart alla befinner sig. Hermione 

tycker att Harry inte skall behålla marodörkartan eftersom den kan vara farlig medan Ron 

tycker att han ska behålla den (Rowling, 2017, s. 244). 

 

Hittills har vi sett hennes ordentliga och skötsamma sida förutom när hon hånar läraren 

och lämnar klassrummet. Ron chockas även när hon struntar i reglerna och hämtar 

tillbaka osynlighetsmanteln för att kunna smyga ner till Hagrid, eftersom det är olikt 

henne (Rowling, 2017, s. 397). En annan viktig del i Hermiones personlighetsutveckling i 

boken är när Malfoy hånar Hagrid i samband med avrättningen av Vingfåle, Hermione 

blir så arg att hon hoppar framför Ron och Harry och slår till Malfoy i ansiktet. Ron 

hejdar henne från att slå till honom igen (Rowling, 2017, s. 357). 

 

I slutet av boken är Hermione väldigt noga med hur räddningen av Sirius ska gå till och 

menar att de måste följa de regler som finns. I och med att de reser tillbaka i tiden finns 

det regler kring hur de får agera till exempel som att de inte får bli sedda, och framförallt 

inte av sig själva och Hermione får tala om det för Harry flera gånger (Rowling, 2017, s.  

484). När detta inträffar menar Fry (2001) att Hermione kan sätta sina känslor åt sidan 
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och agera logiskt och manligt medan Harry i denna situation agerar utifrån sina känslor 

som anses mer kvinnligt (s. 160f). 

Diskussion utifrån Nikolajevas tabell av Hermione 

Utifrån Nikolajevas (2017) tabell (s. 193) visar Hermione på både kvinnliga och manliga 

egenskaper, dock till största del manliga. Hermione är duktig i skolan och presterar bra 

hon är en stark person som är aktiv och självständig då hon vet vad hon vill och arbetar 

hårt för att nå sina mål, vilket kan ses som manliga egenskaper. Hermione visar ofta på 

egenskaper som omhändertagande, vilket är en kvinnlig egenskap, till exempel när 

Hagrid är nedstämd och dricker för mycket alkohol och Hermione tar bort alkoholen för 

hon bryr sig om honom. Hon visar även på kvinnliga egenskaper som emotionell och 

sårbar då hon gråter vid flera tillfällen. Hermione skyddar även ofta sina vänner då hon 

använder sig av sitt logiska tänkande i situationer som kan vara farliga, som när hon inte 

tycker att de ska gå ner till Hagrid för att det är för farligt. I denna situation visar hon på 

flera manliga egenskaper som skyddande, rationellt och analyserande tänkande. 

 

Hermiones ordentliga sida kan ses som en typisk kvinnlig egenskap (Nikolajeva, 2017, s. 

193) då hon agerar aggressionshämmande och uppmanar Harry att inte bry sig om 

Malfoys hånande ord till exempel. Egenskapen lydig visar hon genomgående på då hon 

uppmanar Harry och Ron att följa regler och sköta studierna. Även om hon till stor del 

framställs som ordentlig och med flera kvinnliga egenskaper finns det några tillfällen då 

hon bryter mot dessa, till exempel när hon slår till Malfoy och agerar våldsamt som är en 

manlig egenskap och hon säger emot en lärare och stormar ifrån klassrummet och vägrar 

vara lydig (s. 193).  

Vänskap 

Harry, Ron och Hermione blev snabbt bästa vänner i första boken och har sedan dess 

varit varandras följeslagare. Karaktärerna har olika roller i vänskapsrelationer, Harry som 

är berättelsens huvudperson och tydliga hjälte är den länk som binder dom tre vännerna 

tillsammans. Genom hela boken uppstår konflikter mellan karaktärerna, framförallt 

mellan Ron och Hermione. Redan i kapitel fyra hamnar Ron och Hermione i konflikt om 

Hermiones nyinköpta katt. I denna konflikt ställer sig Harry neutral och på så sätt håller 

han balansen i vänskapsrelationen (Rowling, 2017, s. 80). Ron har rollen som den lojala 
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vännen vars försök att hjälpa och ställa upp inte alltid går som han har tänkt sig, som när 

han ringer på mugglartelefonen till Harrys släktingar som resulterar i att Harry hamnar i 

knipa (Rowling, 2017, s. 10). Hermione är den smarta och den som tänker logiskt i 

gruppen, detta syns när Harry beskriver henne som den smartaste häxan i deras årskull, 

hon även vet att det inte är smart att ringa hem till hans släktingar och nämna 

magikervärlden (Rowling, 2017, s. 11). I vänskapsrelationen har Hermione den typiska 

kvinnliga rollen då hon är den ordentliga som tar ansvar. Ett tillfälle när Ron och 

Hermione slutar prata med varandra är när Ron kritiserar Hermiones förmåga i 

spådomskonst (Rowing, 2017, s. 137f). Även här ställer sig Harry utanför konflikten och 

håller ihop gruppen.  

 

Deras vänskap bygger tydligt på lojalitet och tillit till varandra. Oavsett situation så vet 

alla tre att de har stöd av varandra. ”Harry var säker på att Ron och Hermione skulle göra 

allt för att hjälpa honom nu, vare sig han var brottslig eller ej” (Rowling, 2017, s. 45). 

Denna tillit visas när Harry har blåst upp sin faster och hamnat i knipa, men vet att hans 

vänner kommer att ställa upp oavsett. Ett annat exempel är under en lektion i försvar mot 

svartkonster när professor Snape är orättvis och elak mot Hermione och hon blir då 

ledsen. Även om Ron och Hermione bråkar konstant genom boken försvarar Ron 

Hermione och står upp för henne mot professor Snape (Rowling, 2017, s. 212). När Ron 

beter sig skyddande tar han en manlig roll i vänskapsrelationen och försvarar Hermione 

som har en kvinnlig roll i vänskapen och anses då svagare. Denna händelse kopplas till 

det Bukowski (2001) skriver om den andra vänskapsfunktionen som innebär att vänner 

ställer upp för varandra (s. 95). Detta visar att vännerna inte enbart ställer upp för Harry 

utan alla tre finns där som stöd för varandra. Även när Harry och Ron är bekymrade över 

Hermiones hälsa som är kopplat till hennes krav på sig själv när det kommer till hennes 

studier, visar vännerna sitt stöd och omtanke för varandra (Rowling, 2017, s. 305, s. 359).  

 

I ett senare skede svimmar Harry i första mötet med en dementor och då visar Ron och 

Hermione på en annan typ av lojalitet och stöd när de oroar sig för att han skall svimma 

igen: ”Ron och Hermione kastade ideligen granskande blickar på honom, som om de var 

rädda att han skulle ramla ihop igen” (Rowling, 2017, s. 110). När Harry blir skadad 

under en match visar Ron och Hermione på emotionellt stöd då de är oroliga för honom 
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och Harry försöker lugna dem genom att prata om något annat då han inte anser att 

situationen är speciellt allvarlig (Rowling, 2017, s. 223).  

 

Ron och Hermione vek inte från Harrys sida annat än på natten. Men ingenting som, de 

eller någon annan sade eller gjorde kunde få Harry att må bättre, för de visste bara hälften 

av det som plågade honom (Rowling, 2017, s. 227) 

 

Även om Ron och Hermione vid flera tillfällen visat sitt stöd både emotionellt och fysiskt 

känner Harry i detta citat antingen att han inte vill dela bördan med sina vänner eller att 

han är rädd för att vännerna inte skall förstå vad han upplever och känner. När Ron och 

Hermione bestämmer sig för att stanna kvar på Hogwarts tillsammans med Harry på 

jullovet visar de än en gång sitt stöd då de offrar tid med sina familjer för att kunna finnas 

vid Harrys sida. För att Harry inte ska få skuldkänslor försöker de två vännerna hitta på 

andra ursäkter till varför de stannar på skolan (Rowling, 2017, s. 234). 

 

Ron tittade på sin klocka. ‘Om vi skyndar oss, kan vi gå ner och hälsa på honom. Det är 

fortfarande ganska tidigt…’ ‘Jag vet inte’ sa Hermione dröjande och Harry såg att hon 

kastade en blick på honom. ‘Jag får lov att gå omkring på skolområdet’, sade han skarpt.’ 

(Rowling, 2017 s. 147) 

 

I detta citat kan de olika rollerna tolkas som att Hermione utifrån Nikolajevas (2017) 

tabell (s. 193) agerar utifrån manliga egenskaper då hon tänker rationellt med tanke på 

Harrys utsatta situation eftersom Sirius Black är ute efter honom och hon uppträder även 

skyddande gentemot Harry vilket visar på manliga egenskaper. Samtidigt som även Harry 

har manliga egenskaper som självständig och stark, besitter Harry till största del manliga 

egenskaper och han tar även den manliga maktpositionen i vänskapen. Ron uttrycker sig 

oreflekterat när han tycker att de ska gå ner till Hagrid, vilket kan ses som en kvinnlig 

egenskap (s. 193). När vännerna är på ett besök i Hogsmeade och Harry smugit med 

tycker Hermione att det är en dålig idé eftersom att det kan vara farligt, medan Ron 

tycker att Hermione behöver slappna av och att Harry förtjänar att ha lite roligt eftersom 

det är jul (Rowling, 2017, s. 246). Här kan det som Bukowski (2001) pratar om som 

första funktionen av vänskap ses då Harry får bekräftelse av sitt egenvärde av Ron (s. 

94f), även här ses de olika manliga och kvinnliga egenskaperna hos de olika karaktärerna 

som Nikolajeva (2017) skriver om (s. 193). Ett annat tillfälle där vännernas stöd och 
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uppmuntran hjälper Harry att tro på sig själv är när Ron och Hermione peppar honom 

inför en quidditchmatch (Rowling, 2017, s. 367). 

 

När Harry får en dyr kvast i julklapp anser Hermione att det är något som inte stämmer 

bland annat eftersom att det inte finns någon avsändare och berättar om händelsen för en 

lärare: “Harry visste att Hermione hade menat väl, men det hindrade honom inte från att 

vara arg på henne” (Rowling, 2017 s. 285). Harry är arg eftersom detta ledde till att han 

blev av med kvasten, även om han inser att Hermione vill det som är bäst för honom. 

Enligt Bukowski (2001) kan detta betyda att Hermione har sådan tillit till sina vänner att 

hon vågar stå upp för det hon tror på trots att det kan leda till en konflikt (s. 95).  

 

Som tidigare nämnt bråkar Ron och Hermione ofta och vid ett tillfälle tror Harry att det är 

slutet på deras vänskap (Rowling, 2017, s. 309). Trots att Hagrid berättar för Harry och 

Ron hur ledsen Hermione är över deras konflikt fortsätter Ron att bråka med Hermione. 

Det är inte förrän ett tungt besked når vännerna som de kan förlåta varandra och lägga 

bråket bakom sig och de inser att de behöver varandra (Rowling, 2017, s. 334f, s. 355f). 

 

Bukowski (2001) beskriver vänskapens fjärde funktion som ett samspel mellan vänner 

och hur de påverkar varandra både när det gäller åsikter och beteende (s. 96). Detta visar 

Rowling (2017) genom Hermiones ändrade beteende då hon vid ett tillfälle hoppar 

framför Harry och Ron och sedan slår till Malfoy. I samma situation visar Ron på 

förändring då han hindrar Hermione från att slå Malfoy ännu en gång (Rowling, 2017, s. 

357). Vid detta tillfälle byter Hermione och Ron roller i vänskapen då Hermione agerar 

aktivt vilket anses som manligt och Ron agerar ordentligt vilket anses som kvinnligt. 

Senare är det Ron och Hermione som slåss för att skydda Harry då han är i fara (Rowling, 

2017, s. 415). 

 

Som vi nämnde i början av analysen bygger deras vänskap på tillit och att ställa upp för 

varandra. Detta visas genom både små obetydliga händelser som när Ron ber Hermione 

se efter vem det är som håller i lektionen, då han vill undvika professor Snape (Rowling, 

2017, s. 229) och även vid mer betydande situationer. Till exempel som när Ron ljuger 

för lärarna och säger att marodörkartan var en present från honom till Harry (Rowling, 

2017, s. 351), och även vid en riskfylld situation där Harry inte kan springa därifrån 
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eftersom han inte kan lämna Ron i fara (Rowling, 2017, s. 464). Tillit och ärlighet är 

viktigt för vännerna: “ ‘Jag kan fortfarande inte komma över att du inte talade om det för 

oss’. Sade Ron lite buttert. ‘Vi ska föreställa att vara dina vänner’ ” (Rowling, 2017, s. 

523). När vännerna får veta att Hermione har hållit en hemlighet för dem blir dem 

besvikna eftersom det går emot den tillit vänskapen bygger på. 

 

Certainly, Harry’s life was changed by his friends. He came from a harsh and unhappy 

childhood. He was bound for a sullen life of dejection. Then it all changed. He met Ron 

and Hermoine [sic], friendships flourished, and he never, or almost never, looked back. 

(Bukowski, 2001, s. 102)  

 

Bukowski (2001) ger här exempel på hur Harrys familjesituation såg ut hos sina 

släktingar och hur hans liv förbättras när han träffar sina vänner och skapar starka trygga 

band. Detta citat visar även vad Bukowski menar med den andra funktionen av vänskap 

där bra vänskaper kan ge ett bättre välmående hos barn med sämre familjeförhållanden (s. 

95). 

Slutsats och diskussion 

Detta citat från Nilson (2010) stämmer bra överens med vad vi har kommit fram till i 

analysen, även om Harry är den centrala karaktären i boken är han i stort behov av sina 

vänner för att klara av utmaningar som uppstår. 

 

I J.K Rowlings böcker är Harry Potter huvudpersonen. Det är han som driver handlingen 

framåt. Han är hjälten, men även om han är viktig, är Ron och Hermione lika viktiga. 

Ron är den lojala trofasta vännen och Hermione är för det mesta den stöttande. Det är hon 

som går igenom bibliotekets böcker för att hitta information, hon som ifrågasätter och 

reflekterar över saker och många gånger agerar moralisk kompass. (Nilson, 2010, s. 99f) 

 

Utifrån vår analys av karaktärerna Harry, Ron och Hermione i Harry Potter och fången 

från Azkaban av J.K Rowling (2017) kan vi se att karaktärerna beskrivs utifrån både de 

manliga och kvinnliga egenskaperna som Nikolajeva (2017) räknar upp (s. 193). Harry 

beskrivs som en regelbrytare och en äventyrslysten pojke vilket är vanligt i maskulina 

berättelser som har manliga protagonister, till exempel i fantasy och äventyrsböcker som 
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Harry Potter-serien (Nikolajeva, 2017, s. 273). Harry visar på flera av egenskaperna i 

Nikolajevas (2017) tabell för vad som ses som manligt, men han visar även några 

kvinnliga egenskaper (s. 193). Mod och kunnande ses som åtråvärda manliga egenskaper 

enligt Öhrn (2008, s. 138), till exempel då Harry står upp för sina vänner och har kunskap 

för att kunna agera logiskt. Harry innehar båda dessa egenskaper och hamnar då i en 

maktposition mot till exempel Ron. Ron som inte uppvisar dessa egenskaper lika tydligt 

hamnar i underläge i jämförelse mot Harry. Eftersom att maktperspektivet alltid är 

centralt när det talas om genus faller Harry in under den typiska könsrollen för män i 

detta fall (Nilsson, 2010, s. 14). Harry beskrivs som typiskt manlig och Fry (2001) är 

positiv till att Harry gråter, då hon menar att detta är normbrytande (s. 158). Samtidigt 

gråter Hermione flera gånger under boken och visar sig då mer sårbar än Harry. Skulle 

det inte ha varit mer normbrytande om Harry grät flera gånger och Hermione enbart en 

gång? 

 

Ron visar övergripande på ett pojkaktigt beteende och befinner sig gärna i “pojklandet” 

med sitt oseriösa och skämtsamma beteende (Öhrn, 2008, s. 132). Elfving (2012) menar 

att Rons skämtande och osäkerhet gör honom underordnad Harry (s. 27). När Ron agerar 

i allvarliga situationer visar han mer av de manliga egenskaperna som Nikolajeva (2017) 

skriver om (s. 193). Även om Ron har många manliga egenskaper har även han kvinnliga 

egenskaper som visas när han är omtänksam mot vänner och sitt husdjur. Ron kan vid 

första anblick framstå som Harrys främsta medhjälpare, men vid närmare granskning är 

Ron passiv och till exempel i denna tredje bok Harry Potter och fången från Azkaban är 

Ron inte en aktiv deltagare i uppdraget att rädda Sirius utan det är Hermione och Harry 

som är hjältarna (Fry, 2001, s. 160). 

 

Enligt Öhrn (2008) introduceras kvinnor i berättelser ofta genom en beskrivning av 

utseende (s. 142), men i denna bok bryter J.K Rowling mot detta då Hermione 

överhuvudtaget inte beskrivs utifrån sitt utseende utan utifrån sin intelligens. Även om 

Hermiones intelligens är hyllad, blir den även förlöjligad och Harrys manliga mod 

överglänser ofta Hermiones kunskaper även om hennes kunskap är lika viktig i många 

situationer (Nairn & Wyn, 2015 s. 827). Detta visar Harrys överordnad position över 

Hermione både på grund av att han är man och på grund av hans manliga egenskaper 

(Öhrn, 2008, s. 138). I beskrivningen av Hermione får vi ta del av ytterst lite information 
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om hur Hermiones liv ser ut utanför skolan, vilket vi får veta om Harry och Ron till 

exempel. Vi får heller inte läsa något om någon annan kvinnas liv i boken, Fry (2001) 

skriver att detta är vanligt i böcker då vi får läsa om männens liv, men inte kvinnornas (s. 

161). Även om Hermione på många sätt bryter mot rådande könsroller framställs hon på 

många sätt som typiskt kvinnlig. Rowling hade kunnat bryta mer på könsrollerna till 

exempel som Fry (2001) skriver, att göra Hermione till aktiv och stark och Harry mer 

omtänksam och passiv (s. 158). Hermione känner av och frågar hur andra mår, vilket 

Björk (1997) menar är förväntat av kvinnor i dagens samhälle (s. 112), detta är något som 

Harry och Ron inte gör i lika stor utsträckning. Enligt Nikolajeva (2017) visar Hermione 

på lika många manliga som kvinnliga egenskaper (s. 193) och detta kan tyda på att 

Rowling vill bryta normer som finns kring hur flickor bör vara eller skildras i barn- och 

ungdomslitteratur. Bergstrand (2010) skriver i sin uppsats att Hermione inte framställs 

som speciellt könsstereotypisk (s. 14) och vi håller med till viss del då Hermione hade 

kunnat bryta normer mer. Även om Harry är huvudpersonen och hjälten i historien har 

Hermione en stor och betydande roll, både som karaktär och hjältinna (Fry, 2001, s. 163). 

Jönsson och Karlsson (2008) menar att Hermione är den som har kontroll över gruppen 

och håller den samman (s. 23), vilket vi inte håller med om, då vi tycker oss se att det är 

Hermione och Ron som bråkar och Harry är neutral och håller gruppen samman.  

 

Karaktärernas olika egenskaper, både manliga och kvinnliga, kompletterar varandra och 

bidrar till att de har en dynamik i gruppen som gör dem till en stark trio. Harry är den 

länk som binder de tre vännerna tillsammans och ofta är neutral i konflikter mellan 

vännerna. Hermione är den smarta och omtänksamma och den i gruppen som känner av 

situationer. Ron är vännen som alltid ställer upp men samtidigt den som startar konflikter 

med Hermione. För att koppla de olika rollerna i vänskapsgruppen till ett genusperspektiv 

kan vi se att Hermione tar den kvinnliga rollen då hon är omtänksam och inkännande, 

medan Harry tar rollen som hjälte, aktiv och självständig (Nikolajeva, 2017, s. 193). 

Hermione värdesätter vännernas relation betydligt mer och visar detta genom att hon är 

ledsen när vännerna är osams och detta menar Björk (1996) är typiskt kvinnligt, att 

kvinnor förväntas bygga på sina relationer (s. 112). Även om Hermione bryter normer 

som karaktär är hon tydligt den kvinnliga bland de tre vännerna. Hur hade vänskapen sett 

ut om Ron hade tagit Hermiones roll i relationen? Detta hade isåfall varit mer 

normbrytande och utmanande av könsroller. De tre vännernas relation kan kopplas och 
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ses utifrån alla fyra funktioner av vänskap som Bukowski (2001) skriver om. Med hjälp 

av varandra ser de sitt egenvärde och kan utveckla sina värderingar och tankar samtidigt 

som de har en trygg punk hos sina vänner och även vågar diskutera och reda ut konflikter 

tillsammans med sina vänner (s. 94ff).  

 

I analysen har vi kommit fram till att könsrollerna i boken utmanas till viss del, medan 

andra skribenter har blandade åsikter och några anser att karaktärerna bryter de 

traditionella könsrollerna. Då det i analysen finns tydliga kriterier för vad som ses som 

manligt och kvinnligt utifrån den litteratur som använts har detta påverkat analysen och 

resultatet. Användning av annan sekundär litteratur hade kunnat ge ett annat resultat då 

författarnas åsikter har påverkat vår analyserande blick. De karaktärer vi valde var tre 

ytterst centrala karaktärer vilket påverkat de material vi använde oss av från boken. Val 

av andra karaktärer i boken hade kanske gett mer normbrytande beskrivningar ur ett 

genusperspektiv, men en analys utifrån ett vänskapsperspektiv av andra karaktärer än de 

valda hade varit mer utmanande då det inte finns några tydliga beskrivningar av andra 

vänskapsrelationer. För att få ut material har vi tagit ut beskrivningar av karaktärerna och 

deras handlingar som vi sedan analyserat, hade annat material tagits ut hade resultatet 

kunnat se annorlunda ut.   

Arbeta med genus och litteratur i skolan  

Nilson (2010) menar att genus är något som görs i skolan bland eleverna, även om de 

själva anser att de har en fri vilja kan det vara svårt att se vad som är egna val och vad 

som är påverkat av strukturer. En flicka får tidigt höra att hon är söt och snäll och denna 

förväntning fortsätter upp i skolåldern där hon lär sig att hjälpa “bråkiga” pojkar. Vilket 

lär henne tidigt som barn att vara omhändertagande. Eftersom att könsroller påverkar 

eleverna tidigt är det viktigt att prata och arbeta med genus för att utmana och få syn på 

dessa normer i skolan. Nilson (2010) menar då att vi måste arbeta med normer och 

värderingar och utmana samhällets normer och strukturer för att belysa genus (s. 15), 

vilket med fördel kan ske i skolan. Som vi nämner i inledningen skall eleverna utifrån 

olika texter och estetiska verk skapa en egen identitet (Lgr 11, s. 252), genom att prata 

och diskutera olika verk utifrån ett genusperspektiv får eleverna en chans att 

problematisera och få syn på olika könsroller. Även Andersson och Druker (2008) menar 

att litteraturen har en roll i barns utveckling (s. 7). Att använda Harry Potter i skolan kan 
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vara ett sätt för att prata om genus då böckerna enligt vår analys bryter mot några 

könsnormer. I och med att Harry Potter serien är så populär bland både pojkar och flickor 

kan det bli mer intressant för eleverna att se böckerna ifrån en annan synvinkel än sin 

egen. Harry Potter serien anses inte heller som varken typiskt tjej- eller killbok, vilket gör 

att den kan locka alla elever.  

 

Catarina Schmidt (2013) skriver i sin avhandling “Att bli en sån som läser - Barns 

menings- och identitetsskapande genom texter” att läsning av texter ger möjligheter till 

att igenkänning och identitetsskapande och menar att texter kan bli föremål för kritik och 

förändring. Att tillsammans med andra klasskamrater diskutera texter kan ge inblick i 

andras tolkningar och då vidga och förändra sina egna tankar och värderingar (s. 252). 

Att läsa Harry Potter och fången från Azkaban och arbeta med den i skolan för att se hur 

karaktärer agerar och beskrivs kan hjälpa elever att bli mer kritiska till stereotypa 

beskrivningar och få eleverna att fundera kring genus och vad det kan innebära, samt 

vilken roll genus kan ha i vänskapsrelationer. Genus kan vara ett nytt begrepp för 

eleverna och därför behöver begreppet diskuteras. Diskussionen kan bestå av frågor som 

vad räknas som manligt och kvinnligt, vad som är accepterat beteende hos respektive 

kön.  

 

Skolan ska bidra till att skapa jämställda medborgare (Lgr 11, s. 7) och ett sätt att göra det 

kan vara att läsa böcker som bryter normer och diskutera varför de är normbrytande. Som 

vi nämnt tidigare så är genus något som görs i skolan och eleverna har en tydlig del i 

detta. En idé kan vara att få eleverna att få syn på sitt eget genusgörande genom att 

eleverna får skriva berättelser som ska vara normbrytande. Dessa berättelser kan utgå 

ifrån böcker som lästs tidigare där eleverna ska skriva för att vända på könsrollerna och 

fortsätta på berättelsen. Det är även viktigt att lärare arbetar för ett mer jämställt och 

normbrytande klassrum och till exempel genom hur läraren bemöter elever och 

framförallt vad för material läraren väljer att använda.  
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