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Abstract 
Annica Haglund (2016) Harry Potter och De vises sten – en studie av den illustrerade 

utgåvan. (Harry Potter and the Philosopher´s Stone – a study of the illustrated edition). 

Independent Project, Swedish, Independent Project, Specialisation in Grades 4-6, Second 

Cycle, 15 Credits. School of Humanities, Education and Social Sciences. 

 

Studies at Malmö University have shown that teaching based on Harry Potter and the 

Philosopher´s Stone (Rowling, 1997/1999) has not given the results expected by teachers. 

The same study shows that pupils found the book difficult to read. According to research 

illustrations can be used to increase pupils´ reading comprehension. The purpose of this study 

is to analyse how the text is illustrated in Harry Potter and the Philosopher´s Stone (Rowling, 

1997/2015) and how the text and the illustrations harmonize with each other. Based on the 

results of this study the purpose is to discuss how educators can use the book when teaching. 

This qualitative text analysis is accomplished by having analysed the events and occurrences 

to see what has been illustrated and how the images have been portrayed in relation to the 

text. The result of the study shows that the majority of the illustrations depict the main events 

of the text. The text and illustrations of the book harmonize and interact well with each other. 

The book can be used in well-structured teaching to increase the pupils’ understanding of the 

plot and how the text and illustrations can harmonize with each other.  

 

Nyckelord: svenska, grundskola, undervisning, Harry Potter, illustrerad bok  

Key words: Swedish, primary education, education, Harry Potter, illustrated children´s book 
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1 Inledning 
1.1 Inledning 
I snart två decennier har historien om Harry Potter fängslat stora delar av världen. Både barn 

och vuxna har fascinerats av Harrys äventyr genom sju böcker och åtta filmer.  

Bokserien har översatts till 78 olika språk och böckerna har totalt sålts i över 450 miljoner 

exemplar (Rowling, 1997/2015, skyddsomslag). Böckerna har använts flitigt i skolans 

svenskundervisning, både som högläsningsböcker och bänkböcker. Det var genom mitt arbete 

i skolan jag kom i kontakt med Harry Potter första gången. I början av 2000-talet arbetade jag 

som resursperson i en skolklass där flera av eleverna hade fängslats av boken Harry Potter 

och De Vises Sten1 (Rowling, 1997/1999). Det fanns emellertid delade meningar bland både 

elever och lärare på skolan om hur fantastisk boken egentligen var, likaså om och hur boken 

skulle kunna användas i undervisningen.  

 

Hösten 2015 kom en ny utgåva av Harry Potter och De vises sten2 (Rowling, 1997/2015), en 

utgåva med illustrationer av Jim Kay. Efter att jag själv köpt boken föddes tankarna på hur 

den skulle kunna användas i skolans svenskundervisning, framförallt utifrån hur elever kan 

öka sin förståelse för bokens handling med hjälp av dess illustrationer. Skolverket (2011, s. 

17-18) föreskriver i sitt Kommentarmaterial i Svenska att eleverna ska få ta del av 

undervisning där flera uttrycksformer används. Enligt materialet ska litteraturen vara 

framställd av både svenska och utländska författare och/eller illustratörer. Harry Potter och 

De vises sten skulle med sina illustrationer uppfylla kravet på flera uttrycksformer och utgör 

ett exempel på litteratur av en utländsk författare och illustratör. Didaktikforskaren Annette 

Ewalds avhandling Läskulturer: Lärare, elever och litteraturläsning i grundskolans mellanår 

har emellertid visat att flera lärare upplever didaktiska svårigheter i samband med 

litteraturundervisning utifrån böckerna om Harry Potter. Studien visade också att elever hade 

skiftande erfarenheter av sin egen läsning i dessa böcker (Ewald, 2007, s. 239-240). Jag 

ställde mig därför frågan om det finns något läraren kan göra för att underlätta elevernas 

förståelse av boken? Didaktikforskaren Karin Jönssons avhandling Litteraturarbetets 

möjligheter: En studie av barns läsning i årskurs F-3 visar att elever  kan öka sin förståelse 

för böckers handling genom att dra nytta av deras illustrationer (Jönsson, 2007). Det behövs 

verktyg för att underlätta dessa. Eftersom forskning visar att elever med hjälp av böckers 

																																																								
1	Den svenska utgåvans titel från 1999 skrivs på följande sätt, Harry Potter och De Vises Sten. 
2	Den svenska utgåvans titel från 2015 skrivs på följande sätt, Harry Potter och De vises sten.	
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illustrationer kan öka sin förståelse för deras handling vill jag genomföra en undersökning av 

den illustrerade utgåvan om Harry Potter och De vises sten (Rowling, 1997/2015).  

 

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur texten i boken Harry Potter och De vises sten 

(Rowling, 1997/2015) illustreras och hur texten och illustrationerna samspelar med varandra. 

Utifrån undersökningens resultat är syftet sedan att diskutera hur boken kan användas i 

undervisningen för att öka elevers förståelse för bokens handling, och hur eleverna ska kunna 

få en ökad förståelse för hur texten och illustrationerna kan samspela med varandra.  

 

Mina frågeställningar för undersökningen är:  

- Hur illustreras texten i Harry Potter och de vises sten?  

- Hur ser bildsättningen ut i boken? Vad i berättelsen är det som illustreras? 

- Hur illustreras bokens kärnhändelser?   För en definition av begreppet kärnhändelse se sidan 

16. 

- Hur illustreras bokens sidohändelser?   För en definition av begreppet sidohändelse se sidan 

16. 

 - Hur samspelar texten och illustrationerna med varandra? 

 

1.3 Disposition 
Min uppsats är upplagd på följande sätt: Närmast presenterar jag författaren J.K. Rowling och 

hennes författarskap samt illustratören Jim Kay. Jag gör därefter en kort sammanfattning av 

boken. Jag redogör sedan för avsnitt ur styrdokumenten och vad de säger angående 

litteraturundervisning i skolan. Sedan följer en redogörelse för den bakgrundsforskning som 

ligger till grund för uppsatsen. Genomgången är uppdelad på tre rubriker: ”Skönlitteratur med 

flera uttrycksformer”, ”Harry Potter i undervisningen” och ”Forskning om Harry Potter och 

fantasylitteratur”. Därefter redovisar jag övergripande metodiska frågor såsom val av 

analysmetod och de analysredskap jag har använt vid analysen av bokens illustrationer. Jag 

redogör sedan för resultatet av undersökningens frågeställningar. Slutligen för jag en 

diskussion om hur boken kan användas i undervisningen utifrån resultatet av analysen. 

Diskussionen förs med utgångspunkt i de didaktiska frågorna hur eleverna med hjälp av 

illustrationerna kan öka sin förståelse av bokens handling och hur boken kan användas för att 

eleverna ska få en ökad förståelse för hur text och illustrationer kan samspela med varandra.  
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2 Presentation av J.K. Rowling, Jim Kay och Harry Potter 
och De Vises Sten 
2.1 Presentation av författaren J.K. Rowling och hennes 
författarskap 
Joanne Kathleen Rowling är född 1965 och uppvuxen i Chepstow, Wales. I dag bor hon i 

Edinburgh, Skottland tillsammans med sin familj. Hon är främst känd för att ha skrivit 

böckerna om Harry Potter 3. Förutom de sju böcker som ingår i bokserien har hon gett ut 

ytterligare tre tillhörande böcker. Två av dessa är skolböcker som nämns i flera av de sju 

böckerna, Fantastiska vidunder och var man hittar dem (2001) och Quidditch genom tiderna 

(2001). Boken Tales of Beedle the bard (2007/2008) hör samman med boken Harry Potter 

och dödsrelikerna (2007), den sista boken i  serien. 2012 gav Rowling ut sin första bok för 

vuxna, The Casual Vacancy (http://www.jkrowling.com/en_GB/ hämtad 160412).  

Trots att den sista boken i ursprungsserien om Harry Potter gavs ut 2007 har en åttonde bok 

släppts, Harry Potter and the Cursed Child Parts I & II. Boken är ett teatermanuskript och 

händelserna utspelar sig när Harry är vuxen och fokuserar på Harrys son Albus. Pjäsen har 

satts upp och spelas (på teaterscen) i West End, London (Rowling, Tiffany & Thorne, 2016, 

skyddsomslag)  

 

Den första boken i serien, Harry Potter och De Vises Sten gavs ut på engelska 1997 under 

titeln  Harry Potter and the Philosopher´s Stone. Under en tågresa från Manchester till Kings 

Cross Station i London började Rowling fantisera ihop historien om Harry Potter. Det tog 

henne fem år att färdigställa den första boken och få den publicerad. Bokförlaget var 

tveksamma till om pojkar skulle vilja läsa en bok skriven av en kvinna, därav hennes 

könsneutrala författarnamn J.K. Rowling. Rowling har vunnit flera olika priser både för sitt 

författarskap och för mest antal sålda böcker (http://www.jkrowling.com/en_GB/  hämtad 

160412).  

 

																																																								
3	Samtliga boktitlar och utgivningsår finns att läsa i bilaga 9.1.  
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2.2 Presentation av Jim Kay, illustratören till Harry Potter och De 
vises sten 
Den utgåvan av Harry Potter och De vises sten (Rowling, 1997/2015) som jag ska analysera 

är illustrerad av Jim Kay. Kay lever tillsammans med sin partner i Northamptonshire, 

England. Han har studerat ämnet illustration vid University of Westminster i London. Kays 

bilder och arbeten har funnits i flera olika sammanhang, b.la. på utställningar, i filmer och tv-

program. Efter en utställning på Richmond Gallery började Kay arbeta som frilansande 

illustratör. Förutom Harry Potter och De vises sten har han illustrerat A Monster Calls av 

författaren Patrick Ness (2011). (http://www.jimkay.co.uk, hämtad 160413), (Rowling, 

1997/2015,  skyddsomslag). Fram till år 2021 kommer samtliga sju böcker i bokserien om 

Harry Potter att släppas som illustrerade utgåvor, vilka Kay har fått uppdraget att illustrera  

(http://www.mynewsdesk.com/se/rabensjogren/pressreleases/den-foersta-illustrerade-

utgaavan-av-harry-potter-slaepps-paa-svenska-i-oktober-1173943, hämtad 160413). 

 

2.3 Kort om bokens genretillhörlighet och händelseförlopp 
Boken Harry Potter och De vises sten (Rowling, 1997/2015) tillhör genren fantasy. Utifrån en 

vanlig definition kan sägas att genren karakteriseras av att handlingen utspelar sig i en 

sekundär fantasivärld där mörka och ljusa krafter sätts i motrelation till varandra (Baker, 

2006, s. 242) (Thompson, 2016, s. 36-37).  Genrekriterierna kan ibland se lite olika ut men 

den beskrivning jag har tagit fasta på återfinns i två vetenskapliga artiklar: Deidre. F Baker, 

”What We Found on Our Journey through Fantasy Land” och William V Thompson, 

”Finding a Place on the Literary Map: Harry Potter, Secondary Worlds, and Post-Potter 

Fantasy”.  

 

Hur ser då bokens händelseförlopp ut? ”Pojken som överlevde”, första kapitlet i Harry Potter 

och De vises sten, börjar när Harry är knappt ett år gammal. Han har mot alla odds överlevt en 

dödlig förbannelse, något hans föräldrar inte har gjort. De enda kvarlevande släktingar han 

har är familjen Dursley, hans moster och morbror, och deras son Dudley. Harry lämnas i ett 

bylte på trappen till familjen Dursleys hus en kväll med ett brev som förklarar det som skett 

med hans föräldrar. Tillvaron hos familjen Dursley präglas för Harrys del av vanvård och 

orättvis behandling. Han får utstå kränkningar både i skolan och hemma, vilket får till följd att 

han saknar vänner då alla är rädda för hans kusin Dudley och hans gäng. När en okänd 

brevskrivare börjar skicka hundratals brev till Harry föds ett hopp hos Harry om att någon 
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bryr sig om honom. Breven leder till att familjen Dursley flyr hemifrån eftersom Harrys  

morbror och moster vill bli lämnade ifred. Till skillnad från Harry vet de vilka som är brevens 

avsändare. Trots Dursleys protester får Harry till sist ett brev som visar sig vara ett 

antagningsbrev från Hogwarts skola för häxkonster och trolldom. 

 

På Hogwarts får Harry för första gången vänner, hans närmaste förtrogna blir Hermione och 

Ron. Harry som tidigare har lidit brist på nära relationer till vuxna och jämnåriga kamrater 

utvecklar en nära relation till sina vänner och flera av de vuxna karaktärerna, relationer som 

Harry behåller genom hela bokserien. Harry, Hermione och Ron placeras i Gryffindors 

elevhem, ett av skolans fyra elevhem. Tillsammans får de vara med om flera spännande och 

farliga äventyr. Bland annat klubbar de ner ett troll och stoppar professor Quirrell från att få 

fatt i de vises sten som kunde ha möjliggjort återvändandet av den onde trollkarlen Voldemort.  

 

Under Harrys första år på skolan blir Draco Malfoy Harrys ovän och rival. Harry som trodde 

att Dudley var det värsta barn han hade mött ser Draco som en kandidat till den posten. Även 

Professor Snape, en av skolans lärare, kränker Harry gång på gång. Det tycks vara Harrys 

omtalade barndomstrauma ”pojken som överlevde” som skapar detta förakt hos Snape. Vid 

bokens slut visar det sig att Snape inte är den Harry, Ron och Hermione trott från början. 

Skolterminen avslutas med en festmåltid i stora salen där Gryffindors elevhem tar hem segern 

i tävlingen om elevhemspokalen. 

 

3 Bakgrund 
Här kommer jag att redogöra för den bakgrundsforskning som ligger till grund för min 

undersökning. Jag har valt att utgå ifrån två avhandlingar och tre artiklar som berör mitt 

undersökningsområde. Titlarna har jag angivit ovan under rubriken Disposition.  

 

3.1 Vad säger styrdokumenten om litteraturundervisningen? 
Vad säger då skolans styrdokument om undervisningen i litteratur? I Skolverkets 

Kommentarmaterial i svenska (2011, s. 17-18) kan vi läsa att skönlitterär läsning i 

undervisningen har flera olika syften. Litteraturen ska ge eleverna kunskaper och verktyg för 

att kunna föra diskussioner om livsfrågor, utveckla den egna identiteten och få en ökad 

förståelse för sin omvärld. Genom läsning ska eleverna ges möjlighet att få utveckla sin egen 
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läslust och få ta del av andras levnadsöden. Litteraturen ska också kunna ge eleverna 

kunskaper som är svåra att få på annat sätt än genom litteratur. Undervisningen ska också ge 

eleverna möjlighet att ta del av olika slags texter utifrån olika sorts medier. 

 

Styrdokumentet har inga angivelser om vilken litteratur eleverna ska läsa, förutom att 

skönlitteraturen ska vara skriven och eventuellt illustrerad av både svenska och utländska 

författare och illustratörer. Litteraturen ska vara både modern och från andra tidsepoker. 

Utöver den traditionella skönlitteraturen ska eleverna få ta del av texttyper där ord, bild och 

ljud kombineras och samspelar med varandra. Syftet är att eleverna ska få kunskaper om hur 

en berättelse kan konstrueras med hjälp av olika uttrycksformer och hur historien kan föras 

framåt. Eleverna ska även ges möjligheten att jämföra litteraturframställningar som har flera 

uttrycksformer med litteratur som enbart har en framställningsform. 

  

Den illustrerade boken Harry Potter och De vises sten (Rowling, 1997/2015) är ett bra val av 

litteratur för mellanstadiet utifrån de föreskrifter som Skolverket anger. Boken kan ge 

eleverna kunskaper och verktyg för att kunna föra diskussioner om livsfrågor. Eleverna får 

läsa modern litteratur skriven av en utländsk författare. Utifrån att boken är illustrerad får 

eleverna ta del av litteratur där text och bild kombineras och samspelar med varandra. 

Eleverna kan också ges möjligheten att jämföra denna utgåva med den icke-illustrerade 

utgåvan av boken (Rowling, 1997/1999).  

 

3.2 Skönlitteratur med flera uttrycksformer  
Karin Jönsson är universitetslektor i svenska med inriktning på didaktik. Jönsson genomförde 

2007 studien Litteraturarbetets möjligheter: En studie av barns läsning i årskurs F-3. Studien 

genomfördes i klassen hon själv undervisade i. Eleverna fick läsa och skriva texter både 

gemensamt i grupp och enskilt, även bearbetningen av de lästa texterna genomfördes både 

gemensamt och enskilt. Jag har valt att fokusera på de avsnitt i avhandlingen som berör 

elevers läsupplevelser av böcker som innehåller illustrationer. 

  

Jönsson har noterat att eleverna i hennes undersökning använder olika strategier för att få en 

ökad förståelse av böckers handling. Vid boksamtal, utifrån elevernas enskilda läsupplevelser, 

har hon observerat hur eleverna tar hjälp av böckernas illustrationer när de ska återge 

handlingen. En av eleverna i undersökningen använder bilderna och sin egen erfarenhet när 
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hen berättar om handlingen i ett av bokens uppslag. Trots att texten inte nämner något av det 

bilden talar om kan hen med hjälp av bilden och sina egna erfarenheter dra slutsatser om 

handlingen (Jönsson, 2007, s.141). Jönsson (2007, s.149) skriver att när elever kan se en text 

och dess illustrationer som en enhet kan de också uppfatta samspelet mellan dem. Hon  

nämner att elever som främst använder sig av bilder för förståelsen av en text kan ha svårt att 

se viktiga detaljer i berättelsen utöver det bilden visar. Jönsson menar i sin text att  elever 

behöver kunna växla mellan de olika uttrycksformerna för att  skapa en förståelse för bokens 

handling.  

  

Elevers sätt att använda illustrationer förbigås ofta i skolans arbete med litteratur. I stället för 

att fokusera på hur bild och text kan växelverka med varandra och skapa förståelse hos 

eleverna läggs främst fokus på hur orden i texten uppfattas och blir till en handling. 

Illustrationer bör ses som en oskiljaktig aspekt av hur barn skapar mening i en berättelse  

menar Karin Jönsson med en referens till Yetta Goodman, professor i didaktik (Goodman 

1998, citerad i Jönsson, 2007, s. 154).  

 

3.3 Harry Potter i undervisningen 
Anette Ewald är didaktiker med inriktning på skolämnet svenska. Ewald genomförde 2007 en 

studie, Läskulturer: Lärare, elever och litteraturläsning i grundskolans mellanår.	När 

undersökningen genomfördes var böckerna om Harry Potter väldigt populära och flera av dem 

hade också filmatiserats. I tre av de fyra klasserna hon undersökte lästes någon av böckerna 

om Harry Potter, de användes som bänkbok av eleverna och/eller som högläsningsbok. Alla 

lärarna uppgav att deras undervisning inte blev som de hade förutsatt. 

 

En av lärarna uttryckte att hon blev besviken över hur utfallet av klassens gemensamma 

läsning blev, hennes ambitioner med undervisningen var betydligt högre. Hon berättar att 

lektionerna genomfördes med varierat resultat. De elever som främst var entusiastiska var 

några av pojkarna, vid klassdiskussionerna var de aktiva och ville gärna berätta vad som hänt 

i det föregående kapitlet medan de allra flesta eleverna satt tysta. Under högläsningstillfällena 

ägnade sig flera av eleverna åt andra saker än att lyssna. Den slutsats hon drar av att ha arbetat 

med Harry Potter som högläsningsbok och bänkbok är att de elever som blir ”Potterfrälsta” 

går djupt in sitt engagemang vilket kan utgöra ett hinder för dem att kunna läsa böcker ur 

andra genrer. Hon noterade också att majoriteten av de elever som var svaga läsare inte läste 
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mer än ett fåtal sidor ur boken innan de lade undan den (Ewald, 2007, s. 177, 179, 182). En 

annan lärare drar slutsatsen att det framförallt är elever som anses vara ”duktiga läsare” som 

lyckas läsa flera av böckerna ur serien (Ewald, 2007, s. 351). Ewald (2007, s. 253) skriver att 

i en klass var läraren mycket negativ till den första boken då hon ansåg att berättelsen i sig var 

fruktansvärd. Då flera elever i hennes klass var entusiastiska över boken och ville lyssna till 

den som högläsningsbok fick en annan pedagog ansvara för lektionerna då boken lästes högt   

 

Ewald konstaterar att elevernas enskilda läsupplevelse av böckerna om Harry Potter har varit 

skiftande. Några har varit positivt inställda och tyckt att det var givande medan andra elever 

upplevde böckerna som svårlästa. Förhållandevis många elever har haft svårigheter att läsa 

Harry Potterböckerna på egen hand. Flera av de intresserade eleverna har varit 

”kalenderbitare”. Deras intresse för böckerna har lett till att de har koll på vilket datum nästa 

bok ska publiceras och all statistik  som finns kring böckerna, allt ifrån antalet kapitel till hur 

många sidor varje bok har. Hon skriver vidare att flera av barnen hon mött har läst böckerna 

enbart för att de är populära. Hennes slutsats är att främst elever med god läsvana läser Harry 

Potter-böckerna. Det gäller framförallt de senare böckerna i serien, då de har en mörkare och 

allvarligare handling (Ewald, 2007, s. 239-240). 

    

Med hjälp av Ewalds (2007) undersökning kan jag få en förståelse för vilka didaktiska 

svårigheter som har funnits vid litteraturundervisningen utifrån böckerna om Harry Potter. 

Det är till hjälp för mig när jag ska diskutera hur boken kan användas i en 

undervisningskontext. 

 

3.4 Forskning om Harry Potter och fantasylitteratur 
Det finns relativt mycket forskning om Harry Potter-böckerna och den fantasygenre som 

böckerna ingår i. Jag har försökt att hitta vetenskapliga artiklar som berör den illustrerade 

utgåvan av Harry Potter och De vises sten (Rowling, 1997/2015) men utan resultat. Jag har i 

stället utgått ifrån tre vetenskapliga artiklar som ger en generell bild av Harry Potter och den 

fantasygenre som böckerna hör till. Jag har använt mig av följande artiklar: ”Finding a Place 

on the Literary Map: Harry Potter, Secondary Worlds, and Post-Potter Fantasy” skriven av 

William V Thompson (2016), högskolelektor, MacEwan University, Edmonton, Canada, 

”The Rise and Rise of Harry Potter” skriven av Nicholas Tucker (1999), PhD i barnpsykologi 

och barnlitteratur och slutligen ”What We Found on Our Journey through Fantasy Land”, 
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skriven av Deidre. F Baker (2006), högskolelektor, English Univeristy of Toronto, Toronto, 

Canada. 

 

Bokserien om Harry Potter har under flera decennier varit en av Storbritanniens mest 

framgångsrika bokserier för barn och ungdomar. Böckerna har fått ett stort genomslag både 

litterärt och kulturellt och de är väl förankrade i den brittiska skolkulturen. De ingår i en 

tradition av sagor och fantasy där handlingen utspelar sig i en sekundär fantasivärld. J.K. 

Rowling, författare till böckerna om Harry Potter jämförs och jämställs litterärt med andra 

brittiska författare som J.R.R Tolkien och C.S. Lewis (Thompson, 2016, s. 36-37). Böckerna 

är typiska fantasyböcker som följer en traditionell väletablerad modell inom fantasygenren, en 

modell där mörka och ljusa krafter sätts i motrelation till varandra. Den store ledaren i boken 

framställs som en vis hjälte med magiska krafter vars ord och moral inte behöver ifrågasättas, 

Albus Dumbledore är denna ledare i böckerna om Harry Potter (Baker, 2006, s. 242). 

Böckerna om Harry behandlar orättvisor och moralfrågor, dessa målas ofta upp i svart eller 

vitt (Tucker 1999, s. 229). Harry är beroende av sina vänner och deras deltagande i sin strävan 

att förgöra Voldemort som är Harrys motpol. Rasismen, förtrycket mot oliktänkande och 

mördandet som förekommer i böckerna har sitt ursprung i de åsikter och den människosyn 

som Voldemort står för (Thompson 2016, s. 42-43).  

Harry kan betraktas som en	”Askungefigur”, han är föräldralös och får växa upp under 

omänskliga förhållanden, vilket är ett vanligt förekommande motiv inom barnlitteratur 

(Tucker (1999, s. 228). De kvinnor som förekommer i fantasylitteratur är och har generellt 

sett varit sidokaraktärer, oavsett deras mod och/eller hur duktiga de är, medan männen får 

hjälterollerna (Le Guin 1993, citerad i Baker, 2006, s. 245). Tucker (1999, s. 228-229) 

konstaterar att samma mönster kan skönjas i böckerna om Harry Potter, få karaktärer är 

kvinnor och de karaktärer som får vara med om farliga äventyr är med få undantag män.  

Thompson (2016, s, 48, 50) reflekterar i sin artikel om Rowlings verk om Harry Potter är 

slutet för den brittiska eran av fantasylitteratur för barn. Efterhand som serien har utvecklats 

har spänningen på Hogwarts försvunnit och blivit en mer normaliserad tillvaro. Med 

böckernas intåg har ett skifte markerats i fantasygenren och en ny genre har skapats till följd 

av det, menar Thompson. Åtskilliga böcker och bokserier har skrivits med inspiration utifrån 

böckerna om Harry, flera av dem tillkom under Rowlings slutförande av bokserien. 
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4 Metod  
4.1 Bilderboken som medium 
I min analys har jag utgått ifrån litteraturvetaren Ulla Rhedins (1992/2001) avhandling 

Bilderboken på väg mot en teori. Rhedins syfte med avhandlingen var att undersöka vad som 

kännetecknar en bilderbok som medium och olika bilderboksframställningar. Hon presenterar 

bland annat olika analysredskap som kan användas vid barnboks- och bildanalyser.  

 

Bilderboken är ett dubbelmedium framhåller Rhedin och den gestaltar genom både text och 

illustrationer. Läsningen blir därmed en växelverkande process där tolkningen av texten och 

bilden påverkas av varandra (Rhedin, 1992/2001, s. 129). Läsaren måste därför använda två 

skilda avläsningskoder samtidigt när illustrerade böcker läses. Tillsammans bidrar de till en 

förståelse av texten (Rhedin, 1992/2001, s. 130-131). Det är inte alltid som en bild beskriver 

det texten talar om och tvärtom. En bild kan göra oss medvetna om betydelsefulla saker som 

texten låter vara osagda. Relationen mellan text och bild är i de fallen icke-kongruent, det blir 

en förskjutning mellan texten och bilden. Illustrationen kan visa oss ögonblicken före och 

efter ett visst klimax medan texten beskriver det som händer däremellan. Det bidrar till att 

göra berättelsen mer spännande (Rhedin, 1992/2001, s. 169-170).  

 

4.1.1 Olika sorters bilderböcker 
Rhedin har presenterat tre olika typer av bilderböcker i sin undersökning, den illustrerade 

bilderboken, den expanderande bilderboken och den genuina bilderboken. Jag kommer kort 

att redogöra för dessa och vad som är typiskt för dem. 

 

I den illustrerade bilderboken, även kallad den episka bilderboken står texten på egna ben och 

är ur den synvinkeln inte beroende av bilden. Texten kan ha tillkommit utan en tanke på att 

den skulle illustreras i efterhand (Rhedin, 1992/2001, s. 81). Bildsättningen av den 

illustrerade texten sker framförallt genom en punktvis illustrering. Bildens främsta uppgift är 

att vara skildrande och ge tillskott som berikar berättelsen och gör läsningen mer tilltalande 

(Rhedin, 1992/2001, s. 106-107). Böcker som kan klassificeras som episka bilderböcker kan 

jämföras med ett filmmanus där texten illustreras i bilder. Texten behöver spaltas upp för att 

se vilka händelser som är bärande för berättelsen, dessa illustreras för att komplettera texten 

(Alderson, 1986 och Brandell, 1971, citerad i Rhedin, 1992/2001, s. 114).  
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Den expanderande bilderboken är beroende av illustrationer som kan berika och komplettera 

texten. I en mening kan boken ses utifrån att författaren överlåter texten till illustratören. 

Illustrationerna är den drivande motorn i boken, texten fungerar snararare som en 

inspirationskälla för skapandet av bilden (Rhedin, 1992/2001, s. 118, 122). Genom att 

illustrationen fyller ut texten tillför den en egen röst till berättelsen. Den kan därför måla 

historien mer utförligt och även lägga till delar som inte finns i texten, vilket gör att det kan 

bli motsättningar mellan text och bild ( Rhedin, 1992/2001, s. 119).  

 

Den genuina bilderboken bygger på teorin att bilden och texten är en helhet som samexisterar, 

ingen av delarna kan stå helt på egna ben (Rhedin, 1992/2001, s. 124). Där orden eller bilden 

blir stilla och inte talar tar det andra mediet vid och driver berättelsen framåt. Texten och 

illustrationerna tar ett omväxlande ansvar för att driva berättandet framåt. Bläddringen utgör 

därför en viktig funktion som i sig skapar en dramaturgi (Rhedin, 1992/2001, s. 125- 126).  

 

4.1.2 Uttrycksmöjligheter för den illustrerade bilderboken 
Boken Harry Potter och De vises sten (Rowling, 1997/2015) kan kategoriseras som en 

illustrerad bilderbok. Boken gavs ut redan 1997, 1999 i svensk översättning. Illustrationerna 

är skapade i efterhand vilket gör boken till en illustrerad, episk bilderbok enligt Rhedin 

(1992/2001, s. 81). I den illustrerade bilderboken finns flera olika uttrycksmöjligheter. Några 

av de Rhedin (1992/2001) har tagit upp i sin avhandling redogör jag för i min analys, jag gör 

det i relation till mitt eget material. Dessa uttrycksmöjligheter gäller för både den illustrerade 

bilderboken och för bilderböcker i de andra tidigare nämnda typer av bilderböcker.  

 

Rhedin framhåller att en aspekt av den illustrerade bilderboken och dess uttrycksmöjligheter 

är bläddringen. Genom bläddringen kan en händelse till exempel förlängas och upplevas 

längre, vilket blir ett komplement till textens begränsning (Rhedin, 1992/2001, s, 164-165). 

Olika geometriska figurer speglar olika slags rörelseenergier vilket påverkar bildutformningen 

i boken, menar Rhedin. Rektanglar uppfattas ha ett större rörelsemönster än vad kvadrater har 

som även kan upplevas mindre än vad de egentligen är (Hård af Segerstad, 1952, Pirinen, 

1986 och Shulevitz, 1985, citerade i Rhedin, 1992/2001, s. 158). I illustrerade böcker för 

äldre barn är det vanligt att illustrationerna växlar mellan olika bildtyper, enligt Rhedin. 

Närbilder, helbilder och avståndsbilder används på ett sätt som påminner om hur en film är 

uppbyggd (Rhedin, 1992/2001, s. 191).  
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4.2 Analysredskap  
Inför min analys av Harry Potter och De vises sten (Rowling 1997/2015) behövde jag 

begrepp att utgå ifrån. Förutom de jag har hämtat från Ulla Rhedins avhandling (1992, 2001) 

valde jag att ta fasta på litteraturvetaren Maria Nikolajevas begrepp ”kärnhändelser” och 

”sidohändelser” som de beskrivs i hennes bok Barnbokens byggklossar (1998/2004). Hon 

skriver att en kärnhändelse driver historien framåt och inte kan uteslutas utan att handlingen 

påverkas. En sidohändelse är viktig men inte avgörande för bokens fortsätta handling 

(Nikolajeva, 1998/2004, s. 55). Analysredskapen ifrån Rhedins avhandling redogör jag för i 

analysen. 

 

4.3 Analysens genomförande	
Genom min undersökning av boken har jag kunnat identifiera vilka händelser som har 

illustrerats, hur illustratören tolkat händelserna och hur de har gestaltats. Jag har sedan 

kategoriserat illustrationerna efter vilken typ av bild det är, om bilden visar en kärnhändelse 

eller sidohändelse och hur de samspelar med texten. På sidan 17 ger jag en definition av 

begreppen kärnhändelser och sidohänder. Jag har också undersökt om illustrationen har 

använts för att förlänga en händelse (bläddring) eller om bilden har olika geometriska figurer i 

sig som gör att rörelseenergi tillförs till bilden. Flera av illustrationerna har passat in i flera 

olika kategorier. Till sist har jag sammanställt en översikt över bildsättningen och de olika 

bildtyperna, kärnhändelserna och sidohändelserna. Jag har därefter gett exempel ifrån boken 

som är typiska för respektive kategori. 

5 Analys 
I min analys av boken Harry Potter och De vises sten (Rowling, 1997/2015) redogör jag 

inledningsvis för hur boken är illustrerad. Därefter presenterar jag bokens bildsättning i dess 

helhet, de olika bildtyperna som används, de bildfenomen som förstärker illustrationens 

uttrycksmöjligheter och de händelsefenomen som används. Därefter redovisar jag resultatet 

av min analys. Jag kommer även att redogöra för några av bokens illustrerade kärnhändelser 

och sidohändelser. Samtliga illustrationer som jag diskuterar har ett bildnummer och finns att 

se i uppsatsens bilaga.  
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5.1 Presentation av Harry Potter och De vises sten  
5.1.1 Presentation av bokens bildsättning och bildtyper 
Boken har tio illustrationer som ligger utanför berättelsen. Dessa finns i anslutning till 

skyddsomslag, pärmens insidor och i bokens inlaga. Illustrationerna som ingår i berättelsen är 

sammanlagt 103 stycken. 85 av dessa kan identifieras som illustrationer till kärnhändelser och 

15 av dem som illustrationer till sidohändelser. Tre av illustrationerna är bilder ur 

biblioteksböcker från Hogwarts. De förtydligar händelseförloppet och hjälper läsaren att få en  

förståelse för fenomenen de visar. Dessa bilder ingår inte i berättelsen på samma sätt som de 

övriga bilderna gör. Illustrationerna i boken har ett varierat utbud när det gäller bildformat 

och färgskalor. Rhedin skriver (1992/2001, s. 191) att hon har iakttagit att illustrerade böcker 

för äldre barn oftare växlar mellan närbilder, helbilder och avståndsbilder än vad böcker för 

yngre barn gör. Samma fenomen finns i den utgåva av Harry Potter och de vises sten som jag 

har studerat.  

 

Bokens textblad är illustrerade i olika nyanser av vitt/grått/beige. Boksidan har ett 

bakgrundsmönster ungefär som om texten stod på en tapet. På 83 av bokens 247 sidor finns 

också färgstänk som av vattenfärg (Rowling, 1997/2015, s. 235, bild 1). Denna layout ger liv 

åt texten och skapar både harmoni och spänning.  

  

Det finns 27 närbilder i boken. I dessa illustrationer har generellt sett bakgrunden en vit eller 

ljusare färg än vad motivet i bilden har. Detta med några få undantag där bakgrunden inte alls 

syns eftersom motivet upptar hela illustrationen. Gemensamt för dessa närbilder är att de 

förställer en eller ett fåtal individer, eller ett ting. En typisk närbild i boken är den på kvasten 

som Harry får av professor McGonagall (Rowling, 1997/2015, s.135, bild 2). Kvasten är 

utförligt illustrerad trots en begränsad färgskala. Bakgrundsfärgen är i ljusare färger än vad 

kvasten är, vilket ger kvasten ett större fokus. Rhedin (1992/2001, s. 191) skriver att det är 

vanligt att bildens bakgrund släpps och en vit bakgrund används vid skapandet av närbilder. 

Kvastens placering, i högra hörnet på bilduppslaget med riktning ut ur bilden gör att den ser 

ut att vara på språng mot nya äventyr. I boken får Harry uppleva flera spännande händelser 

där hans kvast är inblandad. Rhedin framhåller i sin avhandling  med en referens till Brodin 

att illustrationer som  visar en rörelse och/eller en händelse från vänster till höger uppfattas 

det som att händelsen leder ut i världen (Brodin, 1982, citerad i Rhedin, 1992/2001, s. 175). 
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Boken har 32 bilder som utgörs av halvsidesillustrationer, fyra av dessa går över ett helt 

bilduppslag. 27 illustrationer utgörs av mindre bilder. Färgsättningen i bokens små bilder är 

mer varierad och generellt används fler färger än i övriga bildtyper. Till skillnad från 

helsidesbilderna rymmer många av dessa bilder fler individer eller föremål. En av 

halvsidesbilderna med flera individer visar Harry och Hagrid väntar på tåget som ska ta dem 

in till London (Rowling, 1997/2015, s. 56, bild 3). Förutom Harry och Hagrid syns också en 

kvinna med en katt i en kattbur på bilden. Illustrationen har många färger och genom flera 

små detaljer får läsaren en ökad upplevelse av att rörelser sker i bilden, b.la. kattens tass som 

slår efter en flyende mus och att Hagrid läser tidningen. Vi kan ana att tidningen bläddras och 

vi kan också se att Harry tittar åt ett annat håll, kanske mot ett inkommande tåg. Då blicken 

inte är fäst på något läsaren kan se ger det möjlighet åt fantasin att ana rörelser utanför bilden. 

Rhedin skriver i sin avhandling med en referens till Pirinen och Sendak att mindre bilder 

uppfattas i större utsträckning ha flera rörelser i sig än vad större bilder har (Pirinen, 1986 och 

Sendak, 1988, citerade i Rhedin, 1992/2001, s. 158). 

 

I boken finns 26 helsidesillustrationer. Bilderna har generellt sett en lugnare och mer enhetlig 

färgsättning än vad de mindre bilderna har. De två illustrationer som är rena porträttbilder 

saknar i större utsträckning skuggor. Bakgrundsfärgen är mer enhetlig med få 

nyansskillnader. Med en mer enhetlig färgsättning i bakgrunden får inte bilderna samma 

levande utseende som övriga bilder har. En typisk helsidesillustration i boken visar Hermione 

som trollar fram en blå eld (Rowling 1997/2015, s.150, bild 4). Bilden har ett fåtal färger och 

bakgrundens skuggor och olika färgnyanser gör att bilden uppfattas som mer levande. De 

ljusstarka färgpartierna, Hermiones trollstav och den blåa elden utgör bildens fokus och ger 

illustrationen dess extra lyster. Tack vare att få föremål är illustrerade upplevs bilden ha ett 

långsammare tempo. I Rhedins (Sendak, 1988 citerad i Rhedin, 1992/2001, s. 158) 

avhandling kan vi läsa att illustrationer som täcker en helsida lugnar hastigheten i bilden.  

 

Sex av bokens bilder ligger över ett helt bilduppslag utan någon text på bilduppslaget. Två av 

dessa bilder är illustrerade med få färger men i flera nyanser av respektive färg. Två av 

illustrationerna har målats med många färger och i bakgrunden av dessa bilder är motivet 

oskarpt illustrerade. De övriga två utgörs av bilder ur biblioteksböcker som omnämns i boken, 

jag redovisar dem i avsnittet ”Presentation av händelsefenomen i boken” på sidan 20. Bilden 

på bokens skyddsomslag finns även som illustration i boken och visas över ett helt 

bilduppslag. Illustrationen föreställer Hogwartsexpressen stående på perrongen och Harry 
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som går utmed tåget med sin bagagevagn (Rowling, 1997/2015, s. 80-81, bild 5). De partier 

som är närmast i bilden har ett skarpare fokus än de partier som är i bakgrunden. Genom att 

tåget inte är skildrat lika skarpt över hela bilduppslaget upplevs tåget som längre. Den 

suddighet som skapas ger också en känsla av att miljön är rörig med mycket människor i 

rörelse. I Rhedins (Shulevitz, 1985, citerad i Rhedin, 1992/2001, s. 147) avhandling kan vi 

läsa att bokens framsida är ansiktet vilket bjuder in läsaren i historien. Illustrationen här ger 

en inbjudan till läsaren att få följa Harrys resa mot ett liv som trollkarl. 

 

I boken finns 10 bilduppslag och två helsidesillustrationer där texten är integrerad i 

illustrationen. Av de 10 bilduppslagen har fyra en bild och tillhörande text över hela eller 

nästan hela bilduppslaget, två av bilduppslagen har text på ungefär hälften av den ena sidan 

och en bild som sträcker sig över hela uppslaget och fyra av bilduppslagen har texten på den 

övre halvan av de bägge sidorna och en illustration som sträcker sig över hela uppslaget. 

Dessa bilder uppträder som halvsidesillustrationer och mindre bilder. Som tidigare nämnts  

uppfattas dessa ha ett större rörelsemönster än vad större bilder. Samtliga bilder har 

rörelsemönster i de aktiviteter som har illustrerats. En illustration som visar fenomenet är 

hämtad ifrån händelsen som beskriver några av alla de konstigheter som morbror Vernon 

noterar dagen innan Harry lämnas på familjens trapp. Illustrationen visar en flygande ugglas 

hela vingbredd över hela bilduppslaget. Textpartiet är lagt ovanpå bilden ungefär som om 

texten stod på en tapet (Rowling, 1997/2015, s.4-5, bild 6).  

 

5.1.2 Presentation av bildfenomen som förstärker bildens uttryck 
Boken har 70 illustrationer som med någon tydlighet är uppbyggda utifrån geometriska 

figurer. Dessa figurer används i bildutformningen på olika sätt för att bygga upp ett varierat 

rörelsemönster, vilket ger bilden en känsla av liv och rörelse. Illustrationen som visar när 

ormen rymmer ifrån terrariet på djurparken visar tydligt hur geometriska figurer kan skapa en 

ökad rörlighet i en bild (Rowling, 1997/2015, s. 24-25, bild 7). Bakgrunden är uppbyggd av 

ett kvadratmönster. Ormen är avbildad i en S-formation och ligger över kvadraterna. 

Kontrasten mellan dessa olika mönster skapar rörelse, vilket gör att det ser ut som om ormen 

ringlar fram. I högra hörnet är en stege placerad på diagonalen vilket också bidrar till att 

rörelsen hos ormen ökar. I Rhedins avhandling kan vi läsa att geometriska figurer speglar 

olika rörelser vilket påverkar bildutformningen (Hård af Segerstad, 1952,  Pirinen, 1986 och 

Shulevitz, 1985, citerade i Rhedin, 1992/2001, s. 158). 
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I boken nyttjas bläddringen i samband med 16 av illustrationerna. Endast tre av dessa avbildar 

sidohändelser. Illustrationerna som visar besöket i Diagongränden är bra exempel på hur 

bläddringen kan förlänga en händelse. Första bilduppslaget av två visar besöket innan texten 

berättar om det (Rowling, 1997/2015, s. 60-61, 62-63, bild 8, 9). Bilderna är detaljrika vilket 

ger intryck av att händelsen pågår under längre tid eftersom det finns mycket att observera i 

illustrationerna. Rhedin (1992/2001, s. 165-166) skriver att i en bilderbok presenteras 

berättelsens text och illustrationer i en oavbruten följd. Berättelsens takt och fart påverkas av 

tiden som passerar mellan varje bladvändning i fysisk tid och den tid som passerar i bokens 

berättelse. Genom att utnyttja bokens bläddring kan effekter som fördröjning mellan text och 

bild skapas. 

 

5.1.3 Presentation av händelsefenomen i boken 
I boken finns tre illustrationer som utgörs av bilder ur böcker som omnämns i boken, två av 

dessa sträcker sig över ett helt bilduppslag och en är en helsidesbild. Illustrationerna fyller 

främst funktionen att förtydliga och ge en ökad förståelse för böckernas innehåll. Två av 

illustrationerna är hämtade ur en bok om drakar som Hagrid lånar ifrån skolans bibliotek 

(Rowling, 1997/2015, s. 184, 190-191, bild 10, 11) (Rowling 1997/2015, s. 185). Bilderna  

förtydligar händelseförloppet genom att visa hur olika drakäggssorter ser ut och hur stor en 

Norsk ryggdrake blir. De kan öka läsarens förståelse för händelseförloppet även om de inte 

ingår i berättelsen på samma sätt som de övriga bilderna gör.   

 

 28 av bokens illustrationer utgörs av en sammanfattande bild som visar kärnan i en händelse 

eller ett händelseförlopp. 17 av dessa ligger i anslutning till kapitlets början och sammanfattar 

kapitlets handling. Majoriteten av dessa illustrationer föreställer enbart ett föremål eller en 

individ, fokus faller därför på det som avses sammanfatta händelsen eller ett 

händelseförloppet. Dessa bilder ger läsaren en ökad förståelse för vad som anses vara det mest 

bärande i händelsen. Illustrationen som sammanfattar händelseförloppet när Harry köper sin 

trollstav är ett tydligt exempel på en sammanfattande bild. Textavsnittet berättar hur Harry får 

prova flera olika trollstavar innan den rätta staven väljer honom (Rowling, 1997/2015, s. 70-

73). Bilden som illustrerar händelseförloppet utgörs av en liten rund bild som föreställer en 

trollstav placerad på en fotpall (Rowling, 1997/2015, s. 70, bild 12). 

 

I boken finns 13 helsidesillustrationer av tio olika människor samt ett spöke som har en 

avgörande roll för olika händelser i boken (Harry förekommer på tre av dessa bilder). 
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Bilderna visar inte enbart händelsen som berättas, de ger också läsaren en känsla och en 

uppfattning om individens personlighet. Professor Snape har en framträdande roll under 

Harrys vistelse på Hogwarts och förekommer i flera av de kärnhändelser som berättas. 

Illustrationen som visar honom föreställer inte enbart en lärare som undervisar sina elever 

(Rowling, 1997/2015, s. 110, bild 13) utan ger dessutom läsaren ytterligare känslomässiga 

kunskaper om honom. Färgsättningen i bilden presenterar Snape i mörka färger medan 

detaljerna runt honom är mer upplysta, vilket ger ett hotfullt intryck. Rhedin (1992/2001, s. 

160) påtalar att ljussättningen i en bild öka spänningen mellan texten och bilden, något som 

stämmer väl in på den här bilden där Snape blir en slags punkt av samlat mörker i en annars 

ljusare värld. Den bild läsaren får av individen som avporträtteras är avgörande för hur vi ska 

uppfatta och bedöma hen i kommande händelser.  

 

25 av bokens illustrationer utgörs av miljöbilder som visar landskap och/eller byggnader, tio 

av dessa föreställer Hogwartsslottet. Illustrationerna syftar främst till att beskriva hur en 

specifik miljö ser ut och hur den upplevs av de inblandade. 21 av bilderna visar en miljö där 

kärnhändelser utspelar sig. En av illustrationerna avbildar slottet med höstlöv omkring sig 

(Rowling, 1997/2015, s. 120, bild 14). Texten berättar att eleverna ska ha sin första lektion i 

kvastflygning nedanför slänten mot slottet. Illustrationen visar en kärnhändelse eftersom 

texten senare i händelseförloppet berättar att professor McGonagall kommer utrusande ifrån 

slottet efter att hon sett Harry flyga. Händelsen leder till att Harry blir sökare för Gryffindors 

quidditchlag (Rowling, 1997/2015, s. 120, 123, 124-125). 

 

5.2 Sammanfattande iakttagelser utifrån presentationen av Harry 
Potter och De vises sten 
Harry Potter och De vises sten (Rowling 1997/2015) har en varierad bildsättning med många 

olika bildtyper. Det hjälper läsaren att förstå bokens handling då händelseförloppen belyses 

och uttrycks på olika sätt. Närbilderna visar viktiga detaljer som belyser och aktualiserar 

viktiga skeenden medan helsidesbilderna över ett helt bokuppslag visar händelser ur ett 

bredare/större perspektiv. Bokens illustrationer som är satta i en sekvens där bläddring 

förlänger händelseförloppet hjälper texten och illustrationerna att samspela med varandra över 

ett längre tidsspann. Det är vanligt förekommande i illustrerade böcker för äldre barn att 

bildernas format växlar mellan närbilder, helsidesbilder osv. likt hur en film är uppbyggd 
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(Rhedin,1992/2001, s. 191). Jag kan konstatera att illustrationerna i den illustrerade utgåvan 

av Harry Potter och De vises sten (Rowling 1997/2015) är uppbyggd på ett sådant sätt.   

 

5.3 Analys av bokens illustrerade kärnhändelser 
Jag övergår nu till att analysera några av bokens illustrerade kärnhändelser mer detaljerat. 

Händelseförloppen som har illustrerats utgörs främst av aktiviteter. Sex av bokens händelser 

aktualiseras även längre fram i boken. Dessa händelser utmynnar i en viss kunskap för 

personen/personerna. När sedan personen/personerna möter fenomenet på nytt finns 

erfarenheter som hjälper hen/dem att hantera situationen. Det ger också läsaren kunskaper för 

att kunna se och förstå samband som boken vill berätta om. Fyra av händelseförloppen i 

boken är viktiga för att andra händelser ska kunna ske, de blir en språngbräda mot något 

större eller viktigare. Jag har valt att redogöra för en eller två av illustrationerna ifrån de tre 

viktigaste händelseförloppen. Dessa händelseförlopp är de mest bärande för hela bokens 

handling.  

 

5.3.1 Analys av ”Harry får brev från Hogwarts” 
Händelseförloppet ”Harry får brev från Hogwarts” är ett av de längre i boken. Det utspelar sig 

över nästan två hela kapitel. Förloppet har åtta illustrationer och sju av dem illustrerar 

kärnhändelser. Jag har valt att diskutera två illustrationer, de som visar händelseförloppets 

början och slut. Händelseförloppet i stort är en kärnhändelse eftersom breven blir Harrys 

nyckel till ett liv på Hogwarts. Breven ger honom förändrade framtidsutsikter och en 

förståelse för vem och vad han egentligen är. Brevet leder också till ett slut på den misär 

Harry tvingas leva i hemma hos familjen Dursley.  

 

Texten berättar att Harry får ett stort antal brev skickade till sig. Samma brev skickas om och 

om igen eftersom inget når fram till honom. Harrys moster och morbror vet vilka avsändarna 

är, och eftersom de är oerhört rädda för magi och inte vill ha något med den världen att göra 

försöker de göra allt de kan för att hindra Harry från att få något av breven. I en desperat sista 

åtgärd tar morbror Vernon med sig Petunia och barnen till ett sjabbigt hus ute på en ö i hopp 

om att de ska bli lämnade i fred. Ute på ön får Harry sitt brev av en jätte som visar sig vara 

trollkarl. Det visar sig vara ett välkomstbrev till Hogwarts skola för häxkonster och trolldom 

och en lista på saker han behöver införskaffa inför sina studier där. Händelseförloppet 

avslutas med att jätten Hagrid skickar ett brev till Hogwarts med en uggla. Han berättar att 



	 23	

Harry har fått sitt brev och att de ska åka in till London för att ordna med Harrys alla inköp 

inför skolstarten (Rowling, 1997/2015, s. 28-43). 

 

Den första illustrationen visar sammandrabbningen runt breven mellan Harry, morbror 

Vernon och Dudley. Morbror Vernon drar mycket bryskt åt sig ett brev medan Harry och 

Dudley gör allt de kan för att komma åt det (Rowling, 1997/2015, s. 30, bild 15). 

Illustrationen visar kulmen på händelsen, vilken är att morbror Vernon lyckas hålla brevet 

utom räckhåll för Harry och Dudley. Genom att låta karaktärer och föremål röra sig åt olika 

håll har illustratören Jim Kay skapat dynamik i bilden. Till följd av att rörelserna går in mot 

mitten av boksidan stannar händelsen kvar i stället för att försvinna ut ur boken. Detta 

överensstämmer med de principer Rhedin beskriver i sin avhandling (Hallberg, 1965, citerad i 

Rhedin, 1992/2001, s. 172). Illustrationen uttrycker den spänning som finns mellan de båda 

pojkarna och mellan Harry och morbror Vernon. Harry sträcker sig efter brevet samtidigt som 

han försöker hålla tillbaka en lipande Dudley som försöker göra illa honom i ansiktet. 

Morbror Vernon ser väldigt arg och uppjagad ut samtidigt som han håller brevet på behörigt 

avstånd ifrån Harry. Läsaren kan ana Vernons upprördhet genom hans sneda ögonbryn 

tillsammans med det högröda ansiktet och slipsen som har halkat på sned. Hans svallande 

känslor gör att han agerar utan att i stunden bry sig om sin välordnade fasad. Tydligast i 

bilden framgår det maktövertag som Vernon har över Harry. Harrys insikt om att någon söker 

honom gör att han slåss allt vad han förmår för att komma över brevet. Vi kan ana bråkets 

intensitet tack vare att illustrationen hålls kvar i boken. Bildens utformning hjälper läsaren att 

förstå hur eftertraktansvärt brevet är då alla tre personerna är mycket angelägna om att få fatt i  

brevet. Tack vare att bakgrunden är ljus faller fokus på händelsen och inte på saker 

runtomkring. Enligt Rhedin (1992/2001, s. 191) är det ett det vanligt sätt att skapa närbilder 

på. 

 

Illustrationen förtydligar textens beskrivning av kampens intensitet. Läsaren får därmed 

ytterligare förståelse för hur viktigt brevet upplevs av alla parter. Bilden och texten 

kompletterar varandra väl och tillsammans ger de läsaren en god uppfattning om 

händelseförloppets intensitet och betydelse.  

 

Den andra illustrationen visar en närbild av en uggla med ett brev i näbben (Rowling, 

1997/2015, s. 43, bild 16). Bilden är en sammanfattande bild, den summerar händelsen hur 

Harry får sitt brev av Hagrid och hur Hagrid sedan skickar tillbaka ett brev till Hogwarts och 
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professor Dumbledore där han berättar om den förestående turen till London. Bildens 

bakgrund är vit vilket sätter ett större fokus på händelsen då saker omkring inte kämpar om 

uppmärksamheten i bilden. Ugglan ger ett trött och förvirrat intryck som om den vore 

nyvaken och omtumlad. Ögonfransarna har illustrerats liggandes ner i ögonen, öronen står åt 

olika håll och fjädrarna ser ut att ligga i oordning. Runt omkring ugglan syns flera svartbruna 

prickar och färgstänk vilket ger läsaren en känsla av smutsighet, något familjen Dursley skulle 

avsky. Illustrationen har placerats längst ner i hörnet av bilduppslaget. Valet att ha en uggla 

som sammanfattar händelsen visar den starka koppling brev och ugglor har i trollkarlsvärlden. 

All kommunikation sker via ugglor på samma sätt som vi skickar brev med posten eller mail 

via telefon eller dator.  

 

Samspelet mellan texten och illustrationen visar sambandet mellan kommunikation och 

ugglor samt familjen Dursleys skräck för att Harry ska få veta sitt ursprung. Illustrationen 

som visar den tilltufsade ugglan ger ytterligare förståelse för vad texten berättar, att den hade 

legat i Hagrids ficka. Eftersom texten berättar att ugglan får i uppdrag att flyga till Hogwarts 

med ett brev kan läsaren ana att ugglan även tidigare har fått flyga på långa uppdrag med brev 

och att den p.g.a. det kan vara trött. Med kunskap som tidigare har givits i boken, att familjen 

Dursley ogillar allt som inte är rent och prydligt kan läsaren också öka sin förståelse för hur 

starkt de ogillar hela situationen. För familjen är det inte enbart brevet och den smutsiga 

ugglan de ogillar, utan det är vad brevet och ugglan står för som gör att de tingen ogillas så 

häftigt. Hela hemligheten att Harry är en trollkarl avslöjas i och med att han får brevet, vilket 

är en skam och en skräck för familjen. De vill uppfattas som perfekta i andras ögon och att ha 

trollkarlar i släkten ingår inte den bilden. Med hjälp av bakgrundsinformation som läsaren 

tidigare har fått i berättelsen kompletterar illustrationen och texten varandra väl. 

Illustrationens fulla innebörd förtydligas med texten som komplement. 

 

5.3.2 Analys av ”Harry får sin första vän” 
Händelseförloppet ”Harry får sin första vän” har tre illustrationer och utspelar sig under 

Harrys tågresa från London till Hogwarts. Samtliga bilder illustrerar händelser som kan 

knytas till kärnhändelser. De två illustrationer jag har valt att analysera finns på samma 

bilduppslag och visar samma händelse. Händelseförloppet är en kärnhändelse eftersom Harrys 

vänskap med Ron och Hermione är viktig för att för att driva bokens händelseförlopp framåt 

till kulmen av hela boken, när Harry stoppar Quirrell från att få fatt i de vises sten.  
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Texten berättar att en av pojkarna ur familjen som hjälpte Harry till perrong 9 ¾ sätter sig i 

samma tågkupé som Harry. Under tågresan samtalar Harry och Ron (som pojken heter) med 

varandra. Medan de småpratar äter de godis som Harry köper till dem från serveringsvagnen. 

Under tågresan blir de även bekanta med Hermione och Neville efter att Nevilles padda 

försvinner och Ron har förevisat ett trolleri med sin råtta för dem alla fyra. När de nästan är 

framme vid Hogwarts kommer Draco som Harry tidigare träffat i Diagongränden in i deras 

kupé, med sig har han sina två vänner. Draco har hört ryktet att Harry Potter befinner sig på 

tåget och han blir inte imponerad när han ser vem Harry är. Mötet mellan dem blir inte 

hjärtligt och redan här uppstår en rivalitet mellan de båda pojkarna (Rowling, 1997/2015, 

s.82-90).  

 

Illustrationerna föreställer Ron och Harry under deras tågresa till Hogwarts. De samtalar med 

varandra och äter godis (Rowling, 1997/2015, s. 86, 87, bild 17, 18). Illustrationerna visar 

mitten av händelseförloppet när pojkarnas vänskap är på väg att etableras. Båda bilderna har 

samma grönblommiga tågsäte som bakgrund. Den gröna färgen är ljusare än de övriga 

färgerna i bilderna vilket ger ett ökat fokus på individerna i bilden. Båda illustrationerna är 

mindre bilder med geometriska inslag, vilket ökar rörelsemönstret i bilden. Även pojkarnas 

kroppsrörelser förstärker dessa rörelser. Som jag tidigare har påtalat uppfattas små bilder ha 

en ökad rörlighet (Pirinen, 1986, citerade i Rhedin, 1992/2001, s. 158) likaså geometriska 

figurer som speglar olika slags rörelseenergier (Hård af Segerstad, 1952,  Pirinen, 1986 och 

Shulevitz, 1985, citerade i Rhedin, 1992/2001, s. 158). Illustrationen av Ron visar honom 

sittande i tågkupén med en rund godisklubba i höger hand, klubban riktats mot råttan som 

sitter på hans huvud. Den cirkelformade klubbans spiralmönster ger ett intryck av att den 

snurrar. Med den andra handen letar han efter godis i en påse. Rons blick riktas mot råttan och 

han ser koncentrerad ut. Skuggorna i bilden gör att illustrationen ser levande ut. Vi kan ana att 

Rons koncentration riktas mot det stundande trolleritricket som texten talar om. Ron är näst 

yngst i en familj om sju barn och han är därför inte van att hamna i fokus då hans närmaste 

bröder, tvillingarna Fred och George, tar stor plats. Att Ron får möjligheten att äta godis i 

stora mängder är en ovanlig situation för honom då hans familj har det svårt ekonomiskt, 

texten berättar att hans matsäck består av torra smörgåsar. För Ron ger denna situation en 

möjlighet att få uppleva saker som inte är honom förunnat speciellt ofta.  

 

Illustrationen på Harry visar honom med en chokladgroda i den högra handen, i den andra 

håller han stadigt i ett rektangelformat chokladgrodekort. Handen som grodan sitter i är något 
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kupad. Det ger läsaren en förståelse för att han inte vill att grodan ska hoppa iväg. Harrys hår 

står åt olika håll vilket ger ett något busigt intryck. I Harrys cirkelformade glasögon kan vi 

ana skuggor vilket ger en känsla av rörelse och hans ansiktsuttryck visar en förväntan. Med 

Harrys bakgrund kan läsaren ana att denna förväntan grundar sig i att han för första gången 

sitter och samtalar med ett annat barn och har trevligt, samt att han ska få lära sig mer om att 

vara trollkarl. Under sin uppväxt har han lidit brist på umgänge med jämnåriga p.g.a. att 

Dudley har varit elak mot honom både i skolan och hemma. Harrys utanförskap har lett till att 

han blivit utsatt för mobbning under hela sin uppväxt. Hans erfarenheter av att vara trollkarl 

är mycket begränsade och därför blir chokladgrodan och kortet viktiga attribut i hans 

lärdomar om vad det innebär att vara trollkarl.  

 

Texten och illustrationerna kompletterar och samspelar väl med varandra. Pojkarnas vänskap, 

och den förväntan som texten berättar att båda pojkarna upplever kommer till uttryck genom 

illustrationerna som visar deras ansiktsuttryck och sätt att agera samt deras kroppsspråk. 

Harry har inte fått växa upp som en trollkarl och har därför en nyfiken förväntan på hur hans 

nya liv ska bli. I illustrationen med honom finns ting som kan associeras med en ung trollkarl, 

en chokladgroda och ett chokladgrodekort, vilka är att jämföra med fotbollskort m.m. Med 

Rons hjälp får han förklarat för sig vad chokladgrodor med tillhörande kort är för något och 

hur de fungerar. Vi kan ana av texten och illustrationen att Ron som har växt upp med sex 

syskon och en svag familjeekonomi har en dröm om att få vara mer i rampljuset och att få äta 

godsaker tillsammans med en vän. I Illustrationen med Ron har hans råtta som sätter honom i 

rampljuset en liten stund illustrerats tillsammans med honom, likaså godiset de beskrivs äta 

tillsammans. Dessa olika ting summerar deras vänskap då engagemang i den andre ligger 

bakom dem.  

 

5.3.3 Analys av ”Harry möter Voldemort”   
Händelseförloppet ”Harry möter Voldemort” utspelar sig i fängelsehålorna på Hogwarts och 

är den sista prövningen som leder Harry till de vises sten. Texten illustreras med två bilder, en 

kapitelbild som sammanfattar det kapitlet ska handla om och en helsidesillustration som visar 

Voldemorts ansikte på Quirrells bakhuvud, vilket är det mest skräckinjagande ögonblicket i 

händelseförloppet. Händelsen till den illustration jag ska analysera är  bokens höjdpunkt och 

kan därför betraktas som en kärnhändelse. Händelseförloppet består i en redogörelse för hur 

Harry stoppar Quirrell från att kunna ge Voldemort de vises sten. 
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Texten berättar att Professor Quirrell redan är nere i fängelsehålorna när Harry kommer dit. 

Harry blir förvånad när han inte möter Snape som var den de hade misstänkt för att hjälpa 

Voldemort. Mellan Harry och Quirrell utväxlas en dialog och Harry förstår att han måste 

önska att han ska hitta stenen före Quirrell om han ska kunna lyckas få fatt i den. När både 

Quirrell och Voldemort misslyckas med att övertala Harry att ge Quirrell de vises sten 

beordrar Voldemort Quirrell att döda Harry (Rowling, 1997/2015, s. 230-236). Bilden är en 

helsidesillustration som visar (Rowling, 1997/2015, s. 234, bild 19) som visar föremål med 

geometriska strukturer som genom att de kontrasteras mot varandra ger en känsla av ökad 

rörelse i bilden. Bilden visar inte enbart händelsen i sig utan den ger också en känsla för 

Voldemorts personlighet, vilket ger ett skrämmande intryck. De geometriska former som 

tillför rörelse till bilden är det vågiga och böljande mönstret i turbanen som skapar parallella 

linjer samt den cirkelformade spegeln. De lugna kroppsrörelserna som kan anas i bilden och 

Voldemorts intensivt stirrande öga gör illustrationen mer levande. Tack vare de parallella 

linjerna i turbanen och illustrationens utformning upplevs turbanen tas av under försiktighet 

vilket lugnar hastigheten i illustrationen. Spegelns ovala mönster ramar in bakhuvudet under 

turbanen vilket skapar en känsla av obehag då åskådaren inte vet vad eller vem som gömmer 

sig där under. Under turbanen, där Quirrells bakhuvud borde ha suttit syns ett blodrött ovalt 

öga med en svart oval pupill titta fram. Ögat som har reflexer i sig signalerar genom sin 

utformning om fara och intensitet i den stirrande och levande blicken, vilket också ger en 

känsla av uppmärksamhet och kvickhet. I Rhedins (Hård af Segerstad, 1952,  Pirinen, 1986 

och Shulevitz, 1985, citerade i Rhedin, 1992/2001, s. 158) avhandling kan vi läsa att 

geometriska figurer speglar olika slags rörelseenergier vilket påverkar bildutformningen. Vi 

kan också läsa att illustrationer som täcker en helsida lugnar farten och hastigheten i bilden 

(Sendak, 1988, citerad i Rhedin, 1992/2001, s. 158). Med den information läsaren har fått om 

människors rädsla inför Voldemort kan illustrationen förstås som en ytterligare intensifiering 

av rädslan. I bokens första kapitel står det att de allra flesta inte ens vågar uttala hans namn 

utan folk kallar honom för Ni-Vet-Vem (Rowling, 1997/2015, s. 8). 

 

Texten och illustrationen samspelar och kompletterar varandra väl. Genom den känsla som 

bilden förmedlar och textens beskrivning av hur Harry uppfattar Voldemorts ansikte ges 

läsaren samma upplevelse som Harry. I texten står det: ”det hemskaste ansikte Harry någonsin 

hade sett” (Rowling, 1997/2015, s. 235). Harry får genom mötet med Voldemort en bild och 

en uppfattning om vem som dödade hans föräldrar. Det ger honom erfarenheter och 

kunskaper om Voldemort som person, vilket kan hjälpa Harry att förstå vem han är och vad 
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han är kapabel till. Texten och illustrationens samspel ger läsaren en ökad förståelse för 

händelseförloppet och för den beskrivning som ges av Voldemort. Med kunskaper ifrån första 

kapitlets text om hur trollkarlsvärlden firade när Voldemort försvann kan glädjen och 

lättnaden förstås ytterligare med denna illustration. 

 

5.4 Analys av bokens illustrerade sidohändelser 
Jag kommer att analysera några av bokens illustrerade sidohändelser mer detaljerat.	

Bokens sidohändelser utgörs av aktiviteter och miljöbeskrivningar. Enbart två illustrationer 

illustrerar ett händelseförlopp som enbart utgörs av en sidohändelse (delar av 

händelseförloppet som inte har illustrerats utgörs av en kärnhändelse i relation till bokens 

senare händelser). Dessa två bilder är illustrationer ifrån samma händelseförlopp. Övriga 

sidohändelser som har illustrerats är detaljer/händelser som ingår i ett större händelseförlopp 

som innefattar både kärnhändelser och sidohändelser. Händelserna/detaljerna behöver 

egentligen inte vara med för att föra historien framåt, men de kryddar händelseförloppet och 

ger ytterligare utfyllnad till handlingen. Vissa av sidohändelserna ger bakgrundskunskaper till 

kärnhändelser i kommande böcker i bokserien.  

 

5.4.1 Analys av ”Schackpartiet på juldagen” 
Den enda sidohändelsen med illustrationer som inte är en detalj eller händelse i ett större 

händelseförlopp är Harrys julfirande på juldagen. Händelseförloppet har fått två illustrationer 

på ett bilduppslag, jag kommer att redogöra för båda dessa. Händelsen är en sidohändelse 

eftersom juldagsfirandet inte driver bokens händelseförlopp framåt. En av Harrys julklappar 

är en kärnhändelse i relation till bokens senare händelser, men den kunde ha givits till honom 

vid ett annat tillfälle utan att historien hade förändrats. Högtiden framställs främst som en 

trevlig högtid och för Harry är det en viktig upplevelse eftersom  hans tidigare barndom har 

kantats av missmod och vanvård.  

 

Texten berättar att Harry firar juldagen tillsammans med Ron och hans bröder. Efter 

paketöppning och julmiddag leker de ute i snön hela eftermiddagen. På kvällen umgås 

pojkarna i Gryffindors sällskapsrum. De spelar bl.a. schack och äter en temåltid tillsammans. 

Harry som får hjälp av Rons bror Percy förlorar stort mot Ron, men han misstänker att 

förlusten inte blivit lika stor om inte Percy hade hjälpt honom (Rowling, 1997/2015, s. 164-

166).  
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Händelseförloppet illustreras med två närbilder som är sammanfattande bilder (Rowling, 

1997/2015, s. 166, 167, bild 20, 21). Illustrationerna föreställer schackpjäser, en pjäs per bild. 

Den ena bilden, pjäsen på sidan 166 har tydliga geometriska inslag, men trots det har inte 

bilden ökade rörelser i sig. Pjäsen har en klädsel med ett cirkelformat mönster och den står på 

ett schackbrädet som har ett kvadratiskt mönster. Kroppsspråket hos pjäsen bidrar till att ett 

rörelsemönster kan uppfattas, jag beskriver närmare hur det gestaltas längre ner i texten.  

Illustrationerna ger en bild av händelsen och den symboliserar också pojkarnas samvaro som 

enligt texten bestod av lek och samkväm. Genom texten får läsaren veta att Harry förlorade 

stort, vi kan därför anta att den vita pjäsen är Harrys eftersom den ser rädd ut. 

Schackpjäsernas kroppsuttryck visar schackspelets utgång, medan  pjäserna som fenomen 

symboliserar Harrys och Weasleybrödernas umgänge. Händelsen ger Harry erfarenheter av 

hur ett trevligt familjeliv kan se ut där alla i familjen umgås med varandra och har trevligt 

tillsammans. Den vita pjäsen (Rowling, 1997/2015, s. 166, bild 20) ser ängslig ut och med 

kroppsspråket uttrycks rädsla. Pjäsen biter i sin sköld som hålls framför kroppen och med den 

andra handen hålls ett svärd rakt upp i luften, vilket gör att den inte ser ut att vara beredd för 

strid utan snarare backar p.g.a. sin rädsla. Pupillerna är båda riktade åt höger och ögonen ser 

uppspärrade ut. Bakgrunden är ljus, vilket är ett vanligt sätt att framställa närbilder enligt 

Rhedin (1992/2001, s. 191). Den rödfärgade schackpjäsen (Rowling, 1997/2015, s. 167, bild 

21) utstrålar segervisshet och dess ansikte ser till skillnad ifrån den vita pjäsens belåtet ut. 

Ögonen är illustrerade som sneda streck vilket kan tolkas som att den skrattar. Med båda 

händerna hålls en yxa i ett fast grepp. Bakgrunden visar schackbrädet med dess skuggor och 

har en ljusare ton än själva pjäsen.  

 

Texten och illustrationerna samspelar och kompletterar varandra väl. Spelets utgång 

förtydligas i pjäsernas ansiktsuttryck, här syns tydligt att Harry förlorade stort mot Ron. Det 

ger läsaren också en kunskap om hur  trollkarlsschack fungerar, d.v.s. att pjäserna har liv och 

kan uttrycka känslor. Illustrationerna får sammanfatta pojkarnas juldagsfirande med lek och 

samvaro. Med erfarenheter från bokens tidigare kapitel förstår läsaren värdet av julfirandet för 

Harry eftersom han inte har fått uppleva ett familjeliv där alla umgås tillsammans, 

erfarenheten blir därför viktig för honom.   
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5.4.2 Analys av ”Hunden Fang” 
Ett av händelseförloppen som utgörs av både kärnhändelser och sidohändelser är när jätten 

Hagrid föder upp en drake. Hela händelseförloppet illustreras med fyra bilder, en av dem visar 

textens sidohändelse och tre av bilderna visar textens kärnhändelser. Två av illustrationerna 

utgörs av material ifrån två böcker som Hagrid lånar i skolans bibliotek. De syftar endast till 

att förtydliga genom att ge information om drakar och illustrerar inte händelserna som texten 

berättar om. Illustrationen och den händelsen jag ska redogöra för är när Fang sitter utanför 

Hagrids stuga. Händelsen är en sidohändelse eftersom det inte är av betydelse för den fortsatta 

handlingen att hunden Fang sitter utanför huset.  

 

Texten berättar att Hagrid har vunnit ett drakägg på puben och eftersom han alltid har velat ha 

en drake beslutar han sig för att föda upp en sådan. I texten berättas att trollkarlslagen inte 

tillåter allmän drakuppfödning och att alla inte har rätten att äga en drake. Därför blir Harry, 

Hermione och Ron mycket skeptiska till Hagrids försök att genomföra detta. De försöker 

övertala honom att skicka iväg draken till Rons äldre bror Charlie som arbetar på en drakfarm  

i Rumänien. En kväll får Draco syn på draken när han tittar in genom Hagrids fönster. Dracos 

vetskap äventyrar nästan hela operationen med att skicka iväg draken, men efter stor möda  

lyckas Harry och Hermione skicka iväg den ifrån ett av slottstornen. De upptäcks dock av 

skolans vaktmästare Filch efter att Draco skvallrat på dem (Rowling, 1997/2015, s. 184-195). 

Texten som är i anslutning till illustrationen berättar att Harry, Ron och Hermione hittar 

hunden Fang sittande utanför stugan en kväll när de besöker Hagrid. De har kommit ner till 

honom för att berätta att Rons bror Charlie kan ta emot draken. Hagrid är ovillig att släppa in 

dem i huset p.g.a. drakens kinkighet. Inifrån huset hör barnen drakens svans dunka i väggen 

och fönstren som skallrar. Barnen pratar i stället med Hagrid genom ett fönster (Rowling, 

1997/2015, s. 193). 

 

Illustrationen, en mindre bild, visar hunden Fang sittande på marken med en gosedjurskanin 

framför sig (Rowling, 1997/2015, s. 193, bild 22). På svansen har Fang ett vitt bandage och 

runt halsen ett rött nithalsband. Gosedjuret är smutsigt och ser slitet ut. Fangs öron står åt 

olika håll och ger en känsla av rörelse, som om han vrider öronen åt olika håll för att lyssna. 

Huvudet är lite böjt åt sidan vilket gör att hans ögon framställs som sorgsna. Den bandagerade 

svansen som är något lätt böjd ger det ett intryck av rörelse i bilden, som om Fang precis hade 

lyft på svansen. Eftersom illustrationen är en mindre bild bidrar även bildformatet till att 

upplevelsen av rörlighet ökar i bilden, något som även påtalas i Rhedins avhandling (Pirinen, 
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1986, citerad i Rhedin, 1992/2001, s. 158). Bakgrunden är  ljus vilket ger ett större fokus på 

hunden och gosedjuret. Med hjälp av texten kan läsaren ana att de sorgsna ögonen och 

bandaget på Fangs svans är resultatet av en skada som draken har orsakat. Det kan vara en 

anledning till att han har valt att sitta utanför huset, eller också känner han sig övergiven av 

Hagrid. Orsaken kan också vara att Hagrid har placerat honom där för att han inte ska bli mer 

skadad av draken. Händelsen hjälper Harry att förstå den problematiska kärlek Hagrid känner 

för olika sorts djur. Den vetskapen är viktig för barnen både i denna bok och i kommande 

böcker i serien.   

 

Illustrationen förtydligar det vi kan läsa mellan raderna, nämligen att Fangs skadade svans 

beror på att draken har skadat honom, därav det sorgsna ansiktet. Vi kan också uppfatta att 

han är placerad utanför huset som åtgärd för att han inte ska skadas mer eller för att han 

känner sig övergiven. Med erfarenhet av texten i kapitlet, och även tidigare icke-illustrerade 

händelser där Hagrid berättar om sin önskan att bli ägare till en drake ger illustrationen 

läsaren en förståelse för Hagrids problematiska kärlek för olika sorts djur.  

 

5.5 Sammanfattande iakttagelser av bokens illustrerade 
kärnhändelser och sidohändelser 
Min analys visar att en övervägande majoritet av bokens illustrationer visar händelser och 

händelseförlopp som är kärnhändelser. Jag har därför valt att redogöra för fler kärnhändelser 

än sidohändelser i min analys. Illustrationerna i boken sammanfattar textens budskap och 

visar händelser som kan läsas mellan raderna. Samspelet mellan texten och illustrationerna i 

bokens kärnhändelser bidrar de till att höjdpunkterna förtydligas.  

	

6 Diskussion av hur boken kan användas i undervisningen 
I min diskussion kommer jag att föra en diskussion om hur boken kan användas i 

undervisningen. Inför min undersökning läste jag två avhandlingar som behandlar skönlitterär 

läsning i svenskundervisningen. I en av dessa avhandlingar, Läskulturer: Lärare, elever och 

litteraturläsning i grundskolans mellanår redogör Anette Ewald för hur högläsning och 

elevers enskilda läsning av böckerna om Harry Potter fungerat i samband med 

undervisningen. Det mynnade ut i funderingar om hur undervisningen kan bedrivas utifrån 

boken Harry Potter och De vises sten (Rowling, 1997/2015). I det här avsnittet kommer jag 
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att diskutera hur mitt analysresultat kan ligga till grund för didaktiska val och därmed 

lektionsplanering i samband med undervisningen i årskurserna 4-6. Jag kommer att resonera 

om hur boken kan användas för att öka elevernas förståelse för bokens handling, och hur 

eleverna kan få en ökad förståelse för hur text och bild kan samspela i bokform. Till grund för 

mina lektionsförslag ligger de kunskaper jag har fått av att studera Ewalds (2007) avhandling 

om hur lärare har arbetat med böcker om Harry Potter i skolan och Jönssons (2007) 

avhandling som berör uppföljningsarbetet av läsning av böcker som är illustrerade. Jag har 

också utgått ifrån kriterier som finns i det centrala innehållet i ämnet svenska för årskurs 4-6 i 

Lgr11. De punkter som jag har utgått ifrån är Läsa och skriva, Tala, lyssna och samtala samt 

Språkbruk (Skolverket, 2011, s. 224-225). Jag har även beaktat materialet i de tre artiklarna 

om fantasyforskning och forskning om Harry Potter av Baker (2006), Thompson (2016) och 

Tucker (1999) som jag har läst. Artiklarna har berört viktiga aspekter av fantasygenren och 

hur böckerna om Harry Potter kan tolkas som är av betydelse när boken ska bearbetas i en 

undervisningskontext.  

 

6.1 Lektionsförslag – Bokens bildtyper och uttrycksmöjligheter  
6.1.1 Lektionsförslag – Olika bildtyper 
I en undervisningskontext kan läraren låta eleverna få studera illustrationer av olika typer i 

syfte att eleverna ska få kunskaper om hur bildtyper kan förmedla händelser och rörelser på 

varierande sätt. De bildtyper jag har redogjort för i analysen har olika karakteristiska inslag. 

Syftet med lektionsförslaget är att eleverna ska få träna sig på att upptäcka hur skiftande 

bildtyper kan användas för att uttrycka vissa händelser/saker, och hur texten kan förstås med 

en tillhörande bild/utan en tillhörande bild. Genom att studera en illustration kan elevernas 

kunskap öka om hur den specifika bilden kan tolkas utifrån de typiska drag som olika 

bildtyper har.  

 

Lektionsförslag: Eleverna får studera illustrationer av två olika typer, exempelvis närbilder 

och helsidesillustrationer eller bilder som går över ett helt bilduppslag utan text och med text. 

Gruppvis får de studera några illustrationer ifrån varje bildtyp och räkna upp vad de kan se, 

exempelvis hur många individer eller föremål som är illustrerade, om det ser ut som om 

föremålen eller individerna i bilden rör sig, om det finns skuggor i bilden, om det används 

många färger i bilden. Eleverna får förslag på saker de kan leta efter men de ska även 

uppmuntras att hitta saker som inte har föreslagits. De ska skriva ned de saker som är lika 
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respektive olika. Innan lektionen avslutas redovisar de olika grupperna vad de har sett och 

kommit fram till. Läraren sammanställer de olika resultaten på tavlan. Avslutningsvis 

diskuteras de mönster eleverna har upptäckt. Vid nästa lektionstillfälle kan illustrationerna 

knytas till textsammanhanget. Här kan den icke-illustrerade utgåvan av Harry Potter och De 

Vises Sten (Rowling 1997/1999) användas för att eleverna ska få läsa det givna 

textsammanhanget utan illustrationer. Viktiga frågor att ta upp ä: Hur kan textavsnittet förstås 

med illustrationer respektive utan illustrationer? Vilken utgåva gör det lättast att förstå 

handlingen? Det är viktigt att göra eleverna medvetna om de kunskaper de fick vid förra 

lektionstillfället, t.ex. vilka typiska mönster som kan urskiljas för respektive bildtyp. 

 

6.1.2 Lektionsförslag – Bildfenomen som förstärker bildens uttrycksmöjligheter 
I en undervisningskontext kan läraren låta eleverna få studera olika textpartier med 

illustrationer som visar olika uttrycksmöjligheter för illustrationer, till exempel hur 

bläddringen används i boken för att förlänga en händelse eller ett helt händelseförlopp och hur 

geometriska figurer kan användas för att illustrera olika sorts rörelsemönster (se min 

beskrivning ovan s. 20).  

 

Syftet med lektionsförslaget är att eleverna ska få kunskaper om hur bläddringen och 

geometriska figurer kan förtydliga en händelse. Genom att eleverna får göra olika 

arbetsuppgifter där bläddringen har använts i boken för att skapa en längre händelse kan 

elevernas förståelse öka för hur text och bild kan komplettera varandra. Genom att eleverna 

får studera hur geometriska figurer används i boken för att öka upplevelsen av rörelser i 

bilden kan deras förståelse öka för bokens handling. Kunskaperna kan också ge eleverna 

verktyg som hjälper dem att upptäcka fler nyanser i illustrationen/illustrationerna och 

händelsen, som i sin tur gör att de kan uppfatta samspelet som finns mellan bokens text och 

illustrationer.  

 

Lektionsförslag: I samband med att klassen läst flera händelseförlopp där 

bläddringen/geometriska figurer används i illustrationerna kan eleverna få i uppgift att 

undersöka några olika händelser där dessa uttrycksmöjligheter används. Det är viktigt att 

enbart arbeta med en uttrycksmöjlighet åt gången, annars kan det lätt bli rörigt för eleverna. 

Inledningsvis har läraren en genomgång där hen visar olika exempel ifrån boken där 

bläddringen/geometriska figurer används. Hen visar på likheter och olikheter i de olika 

illustrationerna för att eleverna ska få se olika sorts framställningar där samma 
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uttrycksmöjlighet används. Viktiga frågor för grupperna att samtala om är: Blir det någon 

skillnad för förståelsen av händelsen om bilden kommer före eller efter textpartiet? Hur 

påverkar de geometriska figurerna förståelsen för det texten berättar, blir 

händelsen/händelseförloppet tydligare, lättare att förstå? Lektionen avslutas med en 

helklassdiskussion utifrån vad eleverna har kommit fram till.  

 

Nästa lektion i arbetet med bläddring börjar med att läraren har en genomgång med olika 

exempel på hur texten och illustrationen kompletterar varandra och hur bläddringen kan 

förlänga en händelse. Innan eleverna får arbeta gruppvis diskuteras i helklass hur man kan se 

att texten och illustrationen kompletterar varandra, och hur bläddringen kan förlänga en 

händelse. När läraren ser att eleverna har fått en förståelse av genomgången får eleverna två 

och två illustrera och skriva egna händelser med Harry Potter där bläddringen används för att 

förlänga händelseförloppet. Eventuellt kan en lektion till behöva tas i anspråk för denna 

övning. Lektionssekvensen avslutas med att eleverna får presentera sitt arbete för varandra.  

 

6.2 Lektionsförslag – Bokens kärnhändelser och sidohändelser 
Bokens kärnhändelser och sidohändelser kan bearbetas kontinuerligt i samband med att 

bokens läses. Jag kommer att redogöra för lektionsförslag utifrån de kärnhändelser och 

sidohändelser jag har redogjort för i min analys.  

 

6.2.1 Lektionsförslag – ”Harry får brev från Hogwarts” 
Jag har tidigare redogjort för två av åtta illustrationer som tillhör händelseförloppet ”Harry får 

brev till Hogwarts”. I en undervisningskontext kan eleverna få göra olika arbetsuppgifter för 

att öka sin förståelse för bokens handling och samspelet mellan texten och illustrationerna. 

 

Syftet med lektionsförslaget nedan är att eleverna ska få reflektera över händelsen med breven 

som kommer till Harry i början av händelseförloppet ”Harry får brev från Hogwarts”. 

Eleverna ska få spinna vidare på de tankar som händelsen kan ge. Deras förmåga att tränga 

djupare i händelsen kan utvecklas av att de får diskutera frågeställningar som tvingar till 

reflektion över händelsen. Eftersom texten och illustrationen kompletterar varandra ska 

eleverna utgå ifrån båda i gruppdiskussionen. Det kan öka elevernas förståelse för bokens 

handling och en förståelse för hur texten och illustrationen samspelar med varandra.  
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Lektionsförslag: Illustrationen och textpartiet som berättar om morbror Vernon, Harry och 

Dudleys sammandrabbning kan arbetas med på följande sätt: Eleverna får två och två 

diskutera frågeställningar som sedan diskuteras i helklass: Hur ni tror att Harry kände sig när 

morbror Vernon tog hans brev? Hur tror ni Harry kände när Dudley också försökte få tag i 

brevet?  

 

Syftet med lektionsförslaget nedan är att eleverna ska få ökade kunskaper om hur en 

sammanfattande bild kan summera ett längre textstycke och varför en viss illustration kan 

passa bättre än andra alternativa illustrationer. Kunskapen eleverna får ger erfarenheter att 

kunna se och uppfatta vilka delar i en händelse/ett händelseförlopp som är viktigast och vad 

som inte är lika betydelsefullt även om det fortfarande kan vara viktigt. Genom en sådan 

undervisning kan elevernas förståelse för handlingen öka eftersom de själva får fundera över 

vilka skeenden som är viktiga i en händelse/ett händelseförlopp. Det leder också till att 

elevernas förmåga att se samspelet mellan texten och illustrationen kan öka, eftersom de har 

inhämtat kunskaper om vad som är viktigt/mindre viktigt i texten.  

 

Lektionsförslag: Illustrationen med ugglan och textpartiet som berättar hur Harry får brevet av 

jätten Hagrid kan arbetas med på följande sätt: Läraren har en genomgång där hen visar olika 

exempel på hur en bild kan summera en händelse/ett händelseförlopp. Gruppvist får eleverna 

sedan diskutera och skriva ner varför de tror att ugglan fick sammanfatta texten för 

händelsen? Hade andra motiv fungerat lika bra som illustration? Under diskussionen har de 

tillgång till texten och illustrationen. Avslutningsvis får eleverna skriva en egen liten 

berättelse om Harry och illustrera en sammanfattande bild till händelsen, den övningen görs 

enskilt. Vid nästa lektionstillfälle får eleverna arbeta i samma smågrupper som föregående 

lektion. De får läsa sina berättelserna för varandra och visa den tillhörande bilden. De ska 

även motivera sitt val av sammanfattande bild för de andra eleverna. 

 

6.2.2 Lektionsförslag – ”Harry får sin första vän” 
Jag har tidigare redogjort för två av tre illustrationer som tillhör händelseförloppet ”Harry får 

sin första vän”. I en undervisningskontext kan eleverna få diskutera vänskap utifrån hur 

vänskap upplevs och hur man kan göra när någon inte får vara med. Tanken och syftet med 

undervisningen är att eleverna ska få reflektera över Harrys och Rons vänskap för att sedan 

kunna överföra det till den egna erfarenheten. Elevernas förståelse för bokens handling kan 

öka om de får reflektera över hur vänskap kan yttra sig och vilka värden som är viktiga i en 
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vänskapsrelation. Dessa samtal kan också fördjupa och befästa elevernas förståelse för hur 

bokens text och bild samspelar med varandra. Lektionsförslagen kan med fördel ingå i ett 

större projekt i arbetet mot mobbning.  

 

Lektionsförslag: Illustrationerna och textpartiet som berättar hur Harry får sin första vän kan 

arbetas med på följande sätt: Första lektionen får eleverna diskutera följande frågor gruppvis: 

Hur tror ni att Harry och Ron upplever sin nyvunna vänskap? Hur ska en vän vara och är 

några egenskaper viktigare än andra? Hur kan man som kompis göra om någon inte får vara 

med?  

På första frågan ska eleverna använda sig av både illustrationen och texten för att svara på 

frågan. Eleverna antecknar det de har kommit fram till. Innan lektionen är slut får varje grupp 

presentera sina svar och en klassdiskussion avrundar lektionen. Eleverna får i uppgift till 

nästkommande lektion att ha en hemlig kompis som de är extra omtänksamma emot. Varje 

elev får en lapp med en klasskompis namn som blir deras hemliga vän. Läraren utser dessa för 

att hitta bästa möjlig hemliga vän för alla elever, anledningen till att läraren utser hemliga 

kompisar är att alla elever ska kunna ”lyftas” av en sådan erfarenhet. Annars finns risken att 

omtänksamheten mot varandra försvinner med att veckan tar slut. Fram till nästa lektion ska 

eleverna också tänka på hur de bemöter sin hemliga kompis. Den andra lektionen börjar med 

att eleverna får gissa vem som har varit deras hemliga kompis. I smågrupper får de sedan 

diskutera hur de har upplevt att vara en hemlig kompis till någon, om det var lätt eller svårt. 

Om eleverna vill får de också berätta hur de upplevde att ha en hemlig kompis. Den frågan är 

valfri då ingen elev ska behöva blotta sina känslor i hur de upplevde att någon annan var emot 

dem om de själva inte vill. Grupperna sätts samman så att ingen har sin hemliga kompis/den 

de var hemlig kompis till i gruppen. Avslutningsvis summerar läraren elevernas diskussioner i 

en gemensam helklassdiskussion.  

 

6.2.3 Lektionsförslag – ”Harry möter Voldemort” 
Jag har tidigare redogjort för en av två illustrationer som illustrerar händelseförloppet ”Harry 

möter Voldemort”. I en undervisningskontext kan eleverna få reflektera över hur Harry och 

människorna i trollkarlsvärlden uppfattar Voldemort och vilka känslor de har för honom. 

Tanken och syftet med undervisningen är att  eleverna ska få en uppfattning om och hur otäck 

Voldemort upplevs både för Harry och för de andra människorna i trollkarlsvärlden. Eleverna 

ska få en uppfattning och förståelse för hur rädsla kan paralysera människor och driva 

människor till att göra saker de egentligen inte vågar. Förståelsen för bokens handling kan öka 
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av att eleverna får fördjupa sina tankar om hur Harry och andra människor uppfattar, känner 

och agerar inför Voldemorts namn och närvaro. Elevernas samtal med varandra kan också 

fördjupa och befästa deras förståelse för hur bokens text och bild samspelar med varandra. 

Genom samtalen får eleverna ta del av varandras tankar vilket ökar deras erfarenheter i ämnet. 

Med dessa kunskaper kan eleverna relatera till egna erfarenheter och utveckla sin förståelse 

för hur människor kan reagera vid rädsla.  
 

Lektionsförslag: Illustrationen och textpartiet som berättar hur Harry möter Voldemort kan 

arbetas med på följande sätt: Eleverna får börja lektionen med att enskilt skriva ner känslor de 

tror att Harry känner då han får se Quirrell ta av sig sin turban. Eleverna har även tillgång till 

textcitatet, ”det hemskaste ansikte Harry någonsin hade sett” (Rowling, 1997/2015, s. 235). 

Tillsammans i grupp om fyra får de sedan diskutera vad de har kommit fram till enskilt. Varje 

grupp ska också diskutera och formulera tre tankar och/eller känslor de tror att människorna i 

trollkarlsvärlden har inför Voldemort utifrån kunskaperna de har fått av texten om honom 

genom hela boken och denna illustration som delvis visar Voldemorts ansikte. Avslutningsvis 

redovisar alla grupperna kort vad de har kommit fram till. Läraren sammanfattar elevernas 

tankar i en tankekarta på tavlan som sedan används i en gemensam klassrumsdiskussion.  

	
6.2.4 Lektionsförslag – ”Schackpartiet på juldagen” 
Jag har tidigare redogjort för de båda illustrationerna som tillhör händelseförloppet   
”Schackpartiet på juldagen”. I en undervisningskontext kan eleverna få pröva på att göra 

samma saker som Harry gör under juldagsfirandet med bröderna Weasley. Tanken och syftet 

är att eleverna ska få möjlighet att relatera till Harrys glädje genom sina egna praktiska 

erfarenheter. Dessa blir viktiga i den diskussion de senare ska föra gruppvis, hur Harrys liv 

förändras i jämförelse med det liv han berättas ha haft hos familjen Dursley. Lektionerna kan 

ge eleverna en ökad förståelse för bokens handling via de praktiska erfarenheter de får. När 

eleverna får sätta ord på hur Harrys liv förändras kan deras förståelse förstärkas för hans 

tidigare utsatta situation. Kunskapen de får kan fördjupa och befästa elevernas förståelse för 

hur bokens text och bilder samspelar med varandra. Förutom de kunskaper eleverna får inom 

svenskområdet får eleverna också träning i logiskt tänkande via schackspelet. 

 

Lektionsförslag: Illustrationerna och textpartiet som berättar om schackpartiet på juldagen kan 

arbetas med på följande sätt: Lektionen börjar med att läraren har en genomgång av de 

enklaste reglerna i schack. De elever som kan spela schack med alla pjäser får spela två och 



	 38	

två medan övriga elever får spela tillsammans och med färre pjäser. I uppgift har de även att 

de ska fundera över och samtala med varandra om hur deras schackparti hade sett ut om det 

hade varit trollkarlsschack. Efter att alla har spelat minst två omgångar summeras övningen 

med ett samtal i helklass om deras olika schackpartier. Som avslutning på lektionen får 

eleverna fika med ”afternoon tea” på typiskt brittiskt vis. Nästkommande lektion samtalar 

eleverna gruppvis utifrån frågeställningen: Hur förändras Harrys liv utifrån juldagsfirandet 

han har tillsammans med bröderna Weasley och livet hos familjen Dursley?  

	

6.2.5 Lektionsförslag – ”Hunden Fang”  
Jag har tidigare redogjort för en av de fyra illustrationer som tillhör händelseförloppet 

”Hunden Fang”. Till förloppet finns också två illustrationer som förtydligar händelseförloppet 

även om de inte ingår i berättelsen på samma sätt som de övriga bilderna gör.” I en 

undervisningskontext kan eleverna få reflektera över hur hunden Fang upplever situationen 

med en drake i huset och fenomenet drakar som husdjur, både genom diskussion och estetiskt 

arbete. Tanken och syftet med undervisningen är att eleverna ska få sätta sig in i en annan 

individs upplevelser och känslor, och att eleverna ska få begrunda och se konsekvenserna av 

att ha ett annorlunda husdjur. Elevernas estetiska arbete hjälper dem att fördjupa kunskaperna 

för bokens handling och samspelet mellan texten och illustrationen genom att de får använda 

fler sinnen i sin bearbetning. Elevernas förståelse för bokens handling kan öka av att de får 

fördjupa sina reflektioner runt presenterade frågeställningar i lektionsförslaget och att de får 

diskutera dem tillsammans. Förutom de kunskaper eleverna får inom svenskområdet får 

eleverna också färdigheter i estetiskt arbete via skapandet av drakar i papier maché.  

 

Lektionsförslag: Första lektionen får eleverna i grupper om två och två diskutera och anteckna 

i två tankekartor hur de tror att hunden Fang upplever att sitta utanför huset och fördelar, 

nackdelar med att ha en drake som husdjur. Lektionen avslutas med en helklassdiskussion, 

läraren antecknar på tavlan de punkter eleverna har kommit fram till. Den andra lektionen 

arbetar eleverna i samma grupper som lektionen innan. Elevernas uppgift är att rita en modell 

av en drake, de ska utifrån den skapa en drake i papier maché. Varje grupp använder sina 

tankekartor för att få förslag och inspiration till hur deras drake ska se ut. Eleverna kan med 

stöd av dessa anteckningar få en förståelse för hur en drake kan uppfattas, exempelvis att den 

är stor, den sprutar eld, den är söt och den ser otäck ut/den upplevs som otäck. Till denna 

uppgift kan flera lektioner behövas ta i anspråk då draken behöver torka mellan de olika 

arbetsmomenten. Avslutningsvis görs en utställning med alla drakarna. Eleverna får kort 
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redovisa för varandra hur de tänkte när de skapade sin modell av draken, varför den ser ut 

som den gör. 

 
6.3 Sammanfattande reflektioner utifrån lektionsförslagen  
Dessa lektionsförslag ger en varierad undervisning där eleverna får möjlighet att öka sin 

förståelse för bokens handling och samspelet mellan bokens illustrationer och text. Eleverna 

får också träna på att skriva, läsa mellan raderna, samarbeta, tala inför en grupp, förmågan att 

använda stödord, skapa och använda en tankekarta, reflektera över andras levnadsvillkor och 

att argumentera. Dessa punkter finns att hitta i det centrala innehållet i Lgr 11 (Skolverket 

224-225) och är en del av vad undervisningen i svenska ska innehålla Det ger eleverna 

möjlighet att få använda sig av flera uttrycksmöjligheter för att lära sig och att få visa sina 

kunskaper. Genom att eleverna får arbeta både enskilt och i olika gruppsammansättningar ges 

eleverna möjlighet att  ta del av ett fenomenografiskt arbetssätt där deras åsikter och 

kunskaper leder till ökat kunnande för alla elever när de får ta del av varandras kunskaper. 

	  



	 40	

7 Slutord 
Skolverket (2011, s. 17) skriver att ett av målen med litteratundervisningen är att skapa läslust 

hos eleverna. Genom en väl planerad undervisning där litteraturen följs upp med varierade 

arbetsuppgifter tror jag att läslusten kan växa hos eleverna. En bok man inte förstår 

handlingen av blir svår att ta till sig. Ewalds (2007, s 240) undersökning visade  att många 

elever tappade intresset för att läsa böckerna om Harry Potter eftersom de upplevde böckerna 

som svårlästa.  

 

Jag kan delvis se en fara med illustrerad litteratur, tyvärr har det inte har lyfts tillräckligt i den 

bakgrundsforskning jag har tagit del av. Vad händer med utvecklingen av våra inre 

illustrationer som vi får genom litteratur om boken redan är illustrerad? Påtvingas vi 

illustrationer där inga behövs? Det är viktigt att reflektera över dessa frågor som lärare. Det är 

också viktigt att kunna se hur litteratur kan fylla olika syften i olika sammanhang för elever. 

Genom undersökningen har jag fått en insikt i hur bilder kan framhäva textens beskrivning av 

känslor och händelser, och hur viktiga illustrationerna kan vara för att berätta det vi kan läsa 

mellan raderna i en händelse. Jag tror att illustrationerna kan vara ett bra redskap för elever 

som upplever att boken är svårläst eftersom illustrationerna kompletterar och förtydligar 

texten mycket väl genom hela boken. Uppsatsen har gett mig verktyg i mitt kommande arbete 

som svensklärare, verktyg jag kan använda mig av i uppföljningsarbetet av skönlitteratur.  
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9 Bilagor 
9.1 Fotnoter 
Sidan 7. Utgivna böcker i serien om Harry Potter skrivna av J.K. Rowling är följande:  

Harry Potter and the Philosopher´s stone  (1997/1999, 2015), Harry Potter och De Vises 

Sten, Harry Potter och De vises sten  

Harry Potter and the Chamber of Secrets  (1998/2000), Harry Potter och Hemligheternas 

Kammare  

Harry Potter and the Prisoner from Azkaban (1999/2001), Harry Potter och Fången från 

Azkaban  

Harry Potter and the Goblet of Fire (2000/2001), Harry Potter och Den Flammande bägaren  

Harry Potter and the Order of the Phoenix (2003/2004), Harry Potter och Fenixordern  

Harry Potter and the Half-Blood (2005/2005),  Prince Harry Potter och Halvblodsprinsen  

Harry Potter and the Deathley Hallows (2007/2007),  Harry Potter och Dödsrelikerna  

 

Utgivet teatermanuskript i bokform skriven av J.K. Rowling, John Tiffany & Jack Thorne: 

Harry Potter and the Cursed Child- Parts I & II (2016)  

 

Källa: http://libris.kb.se,  
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9.2 Lista över illustrationer  
Bild 1   s. 235    Bild 12 s. 70 

Bild 2   s. 135    Bild 13 s. 110 

Bild 3   s. 56     Bild 14 s. 120 

Bild 4   s. 150    Bild 15 s. 30 

Bild 5   s. 80-81   Bild 16 s. 43 

Bild 6   s. 4-5    Bild 17 s. 86 

Bild 7   s. 24-25    Bild 18 s. 87 

Bild 8   s. 60-61    Bild 19 s. 234 

Bild 9   s. 62-63    Bild 20 s. 166 

Bild 10 s. 184    Bild 21 s. 167 

Bild 11 s. 190-191    Bild 22 s. 193 

 

 

 

 

  

Bild 1 (Rowling, 1997/2015, s. 235).  

Bild 2 (Rowling, 1997/2015, s. 135). 

Bild 3 (Rowling, 1997/2015, s. 56). 
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Bild 4 (Rowling, 1997/2015, s. 150).  

Bild 5 (Rowling, 1997/2015, s. 80-81).  
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Bild 6 (Rowling, 1997/2015, s. 4-5).  

Bild 7 (Rowling, 1997/2015, s. 24-25).  
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Bild 8 (Rowling, 1997/2015, s. 60-61).  

Bild 9 (Rowling, 1997/2015, s. 62-63).  
 

Bild 12 (Rowling, 1997/2015, s. 70).  
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Bild 10 (Rowling, 1997/2015, s. 184).  
 

Bild 11 (Rowling, 1997/2015, s. 190-191).  
 

Bild 13 (Rowling, 1997/2015, s. 110).  
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Bild 14 (Rowling, 1997/2015, s. 120).  
 

Bild 15 (Rowling, 1997/2015, s. 30).  
 

Bild 16 (Rowling, 1997/2015, s. 43).  Bild 17 (Rowling, 1997/2015, s. 86).  
 

Bild 18 (Rowling, 1997/2015, s. 87).  
 

Bild 19 (Rowling, 1997/2015, s. 234).  
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Bild 20 (Rowling, 1997/2015, s. 166).  
 

Bild 21 (Rowling, 1997/2015, s. 167).  
 

Bild 22 (Rowling, 1997/2015, s. 193).  
 


