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Förord 
 

 
Som något av en nybörjare vad uppsatsskrivande anbelangar, märkte jag ganska snabbt att 

problemet inte är att skaffa fram alla komponenter, det är att lägga dem i rätt ordning och 

dessutom lära sig att avrätta de som inte har någon given plats i sammanhanget. ”Do not 

only stab, kill your darlings, baby!” Att sedan lära sig att angripa övriga problem som 

dyker upp under skrivandets olika faser, är något av en konst i sig – tålamod är 

nyckelordet. 

 Trots den totala isoleringen från nära och kära, kaosartade incidenter i matvaruaffären 

då man plötsligt inser att man medtagit fel anteckningsblock, försumningen av regelbundna 

måltider samt av en fast dygnsrytm, kan jag äntligen pusta ut och tänka; jag grejade det! 

Och inte minst att det nog också var en aning värt det. 

 Vissa dagar kändes tyngre än andra, men oavsett vilken sorts dag man tvingade sig 

själv att fäktas med, var det stöd jag mottog under processens gång viktigt för att inte tappa 

orken att fortsätta, eller fumla bort facklan som skall leda en ut ur den mörka tunneln. 

 
Ett särskilt tack vill jag rikta till min far,  

som genom sitt intresse för allt vad värdegrund berör gav mig  

en stor samling uppslag om hur jag kunde gå  

vidare när jag ansåg mig ha kört fast. 

 
Tack till mor,  

som såg till att jag inte förgick genom att göda mig  

med husmanskost och uppmuntrande ord.  

Kärlek och omsorg personifierad. 

 
Tack till min vän, Sara Lejon,  

som har orkat ta del av mina bekymmer,  

gett respons och stöttat när jag som allra  

starkast kände för att överlämna mitt arbete åt runda arkivet. 

 
Tack till min vän, Sara Hybbinette,  

som genom samtal om Harry Potter har fått mig  

att uppmärksamma saker som annars hade gått förbisett. 

 
Och så till sist ett stort tack till min handledare, Caroline Graeske,  

som visat stor hänsyn och förståelse.  

Alla tips och all respons har varit ovärderlig! 

 

 

 

 

 

Elin Sandqvist 

08-01-10 
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Abstract 
 

 
Harry Potter och värdegrunden – en studie om mobbning, främlingsfientlighet, klass och 

kön, syftar till att undersöka vilken värdegrund som går att utläsa i första boken om Harry 

Potter, Harry Potter och De vises sten, utifrån tre kategorier: mobbning, 

främlingsfientlighet, klass och kön. Vidare studeras hur den värdegrund som finns i Harry 

Potter och De vises sten förhåller sig till den svenska skolans värdegrund, Lpf 94.  

 I denna studie praktiseras en kvalitativ och textanalytisk metod med hermeneutisk 

inriktning då intriger i Harry Potter-boken lyfts fram och diskuteras utifrån värdegrunds-

perspektivet. Studien kommer att beröra fler böcker ur serien, men i huvudsak behandla 

den första boken om Harry Potter.  

 Studien visar att mobbning och främlingsfientlighet förekommer, att klass spelar en 

viktig roll i trollkarlssamhället och att många av karaktärerna i boken är stereotyper och 

skildras som svaga kvinnor och starka män. Trots detta representerar huvudkaraktären, 

hans vänner och de flesta av skolans lärare, inklusive rektorn, ett demokratiskt 

förhållningssätt där alla människor är lika mycket värda, oavsett kön, etnicitet eller klass. 

Harry Potter och De vises sten berör många värdegrundsfrågor som går att lyfta fram för 

diskussion tillsammans med elever.  

 

 

 

Nyckelord:  Harry Potter, värdegrund, styrdokument, mobbning, främlingsfientlighet, klass, kön, 

  intersektionalitet 
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1 Inledning 
 
 

Mr och mrs Dursley i nummer fyra på Privet Drive var med rätta stolta över 

att kunna säga att de var helt normala. De var de sista man kunde tänka sig 
inblandade i något konstigt eller mystiskt, för de godtog verkligen inga 

sådana dumheter. 

 

(Rowling 1997, sid. 7) 

 

Så inleds den första boken i den trollbindande serien om Harry Potter, som blivit en av vår 

tids största hjältar som tagit världen med storm. Seriens fantastiska underhållningskraft och 

spänning har sprängt åldersgränser, vilket har föranlett att böckerna även publicerats med 

ett så kallat vuxenomslag. Men vad handlar dessa böcker om egentligen? Vilka värderingar 

behandlar böckerna och vad förmedlar de till sina unga läsare?  

 De flesta ungdomar som jag har träffat i undervisningssammanhang, under bland annat 

verksamhetsförlagda utbildningar, har läst minst en bok om Harry Potter. De har också 

varit mycket villiga att diskutera dess handling, vad de tyckte om den och vilka känslor 

boken väckte. Några av dessa ungdomar gjorde relevanta kopplingar till bland annat 

politik, klasskillnader, främlingsfientlighet och förhållanden mellan tjejer och killar. 

Många av ungdomarna var måna om att förklara vad de trodde att bokserien ville förmedla 

till läsaren, medan andra tyckte att böckerna enbart var till för underhållning och inte fann 

vidare reflektioner särskilt intressanta. 

 I denna studie kommer jag att behandla ämnet värdegrund genom att analysera och 

jämföra den värdegrund som förmedlas i första boken i Harry Potter-serien, Harry Potter 

och De vises sten, med den svenska skolans, Lpf 94. 

 Värdegrund är den grund som skolans verksamhet skall vila på och arbetet med 

eleverna skall ske i demokratisk anda, men skolan är också skyldig att förmedla 

grundläggande demokratiska värden till eleverna. I skollagens allmänna föreskrifter i första 

kapitlet, andra paragraf, kan man läsa följande: 

 
Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografiskt 

hemvist samt sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång 
till utbildning i det offentliga skolväsendet för barn och ungdomar. 

Utbildningen skall inom varje skolform vara likvärdig, varhelst den 

anordnas i landet. 

 

(Skollagen, Lärarens handbok s. 55) 
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Ingen skillnad får göras mellan elever i skolan, alla har rätt till utbildning och alla har rätt 

till samma fostran vad gäller demokratiska värden. För att skolan skall kunna förmedla 

värdegrundsprinciper, är det också viktigt att de efterföljs av personalen i skolan och att 

arbetet genomsyras av de yrkesprinciper som värdegrunden förespråkar.  

 

 

 

2 Syfte 
 
 

Syftet med denna studie är att undersöka värdegrunden i Harry Potter och De vises sten 

och hur den förhåller sig till den värdegrund som skolan skall vara förmedlare av. Följande 

frågeställningar blir viktiga för att bringa klarhet och struktur åt min analys: 

 

 Vilken värdegrund går att utläsa i Harry Potter och De vises sten? 

 Hur förhåller sig värdegrunden i Harry Potter och De vises sten till den svenska 

skolans värdegrund? 

 

 

 

3 Bakgrund 
 

 

3.1 Värdegrund, värderingar och svenskämnet 

 
Värdegrund är ett centralt begrepp inom skolan som har med demokrati, ansvarstagande, 

medmänsklighet, normer, värden och integritet att göra. Det skall genomsyra 

undervisningen och hela skolväsendet. Jag kommer därför att behandla vad svenska är för 

typ av skolämne, vad ungdomslitteratur kan vara förmedlare av och hur dessa kan knytas 

an till värdegrundsfrågor. 

 De värdegrundsprinciper och -frågor som skolan skall lyfta fram och arbeta efter 

återfinns i de olika läroplanerna som representerar olika skolformer. Läroplanen jag i 

huvudsak kommer att ägna mest uppmärksamhet är den för de frivilliga skolformerna (Lpf 

94) och det är också den värdegrund som jag kommer att diskutera och jämföra med den 

som påträffas i Harry Potter och De vises sten.  

 De grundläggande värden skolan har som uppgift att förmedla innefattar en mängd 

olika begrepp som alla har med medmänsklighet, integritet och ansvarstagande att göra i 
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demokratisk anda. Man skulle kunna kalla de grundläggande värdena för en 

sammanfattning av vad värdegrundsarbetet går ut på och vilka värderingar som skall 

eftersträvas och överföras till eleverna. I grund och botten kan man sammanfatta begreppet 

värderingar med fyra grundord; ont och gott samt rätt och fel. Vad som är rätt och fel är 

kopplat till en individs handlingar där normer styr vad som är ett ”önskvärt” och ”icke-

önskvärt” sätt att handla. När man talar om vad som är gott respektive ont är det kopplat 

till vad som är ”moraliskt eftersträvansvärt” enligt de värderingar som kan komma till 

uttryck i olika sammanhang (Orlenius 2001, s. 14f., 18ff.). 

 Värdegrunden berör således människan och dess egenvärde, integriteten, jämställdhet 

och jämlikhet samt solidariteten med svaga och utsatta. Givetvis kan man finna fler starka 

begrepp som beskriver termen värdegrund, men jag ansluter mig här till Orlenius 

definition när jag i fortsättningen diskuterar värdegrund.  

 Värdegrundens uppgift är att definiera grundorden och belysa den demokratiska grund 

som det offentliga skolväsendet och vårt samhälle vilar på. Vad som kan tänkas vara av 

stor vikt att redogöra för innan jag gör en djupdykning i läroplanen är just uttrycket 

demokrati. Vad innefattar egentligen demokratibegreppet och vilka friheter ingår i ett 

demokratiskt samhälle?  

 Demokrati, som betyder folkstyre, innebär bland annat fria val där medborgarna har 

rätt att rösta på vilken förtroendevald representant för ett parti de vill. Men demokrati 

innebär även att medborgarna har en rad andra fri- och rättigheter. Följande är vad Sverige 

som demokratiskt land kan lova sina medborgare: yttrandefrihet, informationsfrihet, 

mötesfrihet, demonstrationsfrihet, föreningsfrihet och religionsfrihet. Men trots att dessa 

friheter är en garanti för de demokratiska medborgarna kan dessa, förutom 

religionsfriheten, begränsas under vissa förutsättningar (Regeringens hemsida, 22-11-09). 

 Vad demokrati innebär för skolan och dess läroplaner kan uttydas med hjälp av 

följande definition av vad demokratiska värden är och hur dessa skall nå eleverna: 

 
Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 

människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt 

solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och 

förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen 

tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran 

till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. 
 

(Lpf 94, Lärarens handbok s. 37) 

 

Läroplanerna är tänkta att stå på en så demokratisk grund som möjligt. I läroplanen för de 

frivilliga skolformerna, avsnittet Grundläggande värden i kapitlet Skolans värdegrund och 
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uppgifter, betonas främst faktorer som; elevens förmåga till ”förståelse och 

medmänsklighet”, uppmuntran genom ”saklighet och allsidighet”, elevens rätt till en 

”likvärdig utbildning” samt elevens ”rättigheter och skyldigheter” (Lpf 94, Lärarens 

handbok s. 37f.). 

 Vad Lpf 94 behandlar i de olika kapitlen och vilken relevans det har för studien av 

värdegrunden kommer jag att gå in på mer i de kommande avsnitten, men innan dess 

tänkte jag ta upp några centrala mål för svenskämnet.  

 Lena Kåreland diskuterar i sin bok Barnboken i samhället om det ”mångfacetterade 

svenskämnet”. Skolans uppdrag är två saker; kunskapsförmedling och förmedling av 

demokrati. Vidare går hon in på svenskämnet som har ett demokratiuppdrag och därmed 

kallas för ett ”demokratiämne” (Kåreland 2009, s. 106f.). 

 Styrdokumentet för ämnet svenska på gymnasienivå belyser ämnet som ett 

demokratiämne samtidigt som det betonar vad eleven skall uppnå genom text och dialog. 

Följande står under rubriken Mål att sträva mot: 

 
[...] i dialog med andra uttrycker tankar, känslor och åsikter och reflekterar 

över existentiella och etiska frågor och fördjupar sin förståelse för 

människor med andra levnadsförhållanden och från andra kulturer, 

genom olika texter och medier blir förtrogen med grundläggande 
demokratiska, humanistiska och etiska värden men också medveten om 

destruktiva krafter att reagera emot 

 

(Citat hämtat från skolverkets hemsida, 04-12-09) 

 

Att eleverna tillsammans skall reflektera över etiska frågor och genom text och medier bli 

bevandrade i etik och värden kan vara en process som i första hand måste börja vid elevens 

egna personliga upplevelser. Kåreland menar att eleverna måste känna sig tilltalade av den 

valda litteraturen, men det betyder inte att det är där litteraturläsningen skall stanna. Den 

”personliga läsningen” måste vidareutvecklas och kunna övergå till bland annat ett mer 

analytiskt plan där eleven kan ställa det lästa i centrum (Kåreland 2009, s. 107). 

 Läser man kursplanen för ämnet svenska, gymnasiet, hittar man under rubriken 

Ämnets karaktär och uppbyggnad följande utdrag som talar om det vidgade textbegreppet: 

 
Att tillägna sig och bearbeta texter behöver inte alltid innebära läsning utan 

även avlyssning, film, video etc. Ett vidgat textbegrepp innefattar förutom 
skrivna och talade texter även bilder. 

 

(Citat hämtat från skolverkets hemsida, 04-12-09) 
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Man kan spekulera kring huruvida populärlitteratur, exempelvis ungdomsromaner, har en 

plats i klassrummet. Läsning av klassiker är något som alltid ansetts vara av ett högt värde, 

men när läroplanen för de frivilliga skolformerna och kursplaner börjar tala om ”det 

vidgade textbegreppet” som lärare skall förhålla sig till, får litteraturen i stort en helt annan 

roll och konkurrens. Nya medier är inte förbjudna att använda, det handlar snarare om hur 

man väljer att balansera litteratur, klassiker som populärlitteratur, med andra medier för att 

göra undervisningen och elevernas kunskapsintag givande (Kåreland 2009, s. 106, 121ff.). 

 

 

 

3.2 Värdegrunden och mobbning 

 
Avsnittet Förståelse och medmänsklighet, Grundläggande värden i Skolans värdegrund 

och uppgifter i Lpf 94, behandlar bland annat hur skolan skall förhålla sig till mobbning. 

Ingen i skolan får utsättas för mobbning eller trakasserier, men hur mobbning skall 

bekämpas uttrycks inte i detta avsnitt. När tendenser till trakasserier och annan kränkande 

behandling uppdagas säger läroplanen att detta aktivt skall bekämpas (Lpf 94, Lärarens 

handbok s. 37).  

 Kennert Orlenius skriver i sin bok Värdegrunden – finns den? om värdegrunds-

projektet som någonting som skall stärka det demokratiska förhållningssättet. Detta genom 

att vuxna är verksamma som förebilder som vågar ta ställning och upprätthåller ett gott 

arbetsklimat i skolan där eleverna inte skall behöva känna sig kränkta och utsatta (Orlenius 

2001, s. 18). 

 Ytterligare en rubrik för de grundläggande värdena är Saklighet och allsidighet. Här 

nämner läroplanen att det skall finnas en öppenhet för skilda uppfattningar och att 

framförandet av dessa skall uppmuntras då skolan skall ge möjligheter till att personliga 

ställningstaganden framförs. Detta kan sammankopplas med den yttrandefrihet som var 

och en har rätt till. Läroplanen säger även att det skall framgå vem som står för de uttryckta 

värderingarna. Om värderingarna skulle strida mot de grundläggande värdena, skall alla i 

skolan ta starkt avstånd från dessa (Lpf 94, Lärarens handbok s. 38). 

 Trakasserier och mobbning tar sig inte enbart uttryck genom handlingar utan även 

verbalt, vilket kan försvåra synligheten. Skolan skall agera mot detta när det förekommer, 

”kämpa för människolivets okränkbarhet”, då det inte enbart kränker individens integritet, 

utan även individens människovärde. Det som däremot inte får glömmas bort är att även 
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mobbaren har ett människovärde och därför är det viktigt att skilja människan, den hon är, 

från sitt beteende, det hon gör (Orlenius 2001, s. 163f.). 

 Mobbning innebär alltså trakasserier, kränkande tillmälen/behandling, despotism och 

utfrysning som förekommer frekvent. Främlingsfientlighet är således en form av 

mobbning, men som i huvudsak har sin utgångspunkt belägen i en människas härkomst. 

Många främlingsfientliga skällsord har ofta med utseendet att göra, vilket till större delen 

är kopplat till dess etniska ursprung. Varför mobbning över huvud taget förekommer är en 

ganska svår fråga att besvara. Orlenius menar att det i hög grad rör sig om makt och att 

mobbaren har en stark vilja att stärka sin makt. För att detta skall uppnås blir någon annan 

ofrivilligt degraderad och den despotiska behandlingen från mobbaren bidrar till att offret 

fråntas sitt egenvärde (Orlenius 2001, s. 164). 

 Mobbning förekommer dock inte enbart mellan elever. Även mellan vuxna kan 

kränkande behandling, trakasserier och mobbning uppträda, och likaså mellan lärare och 

elever. En lärare står i en maktposition som inte får utnyttjas och därför kan en situation 

där kränkande behandling mot en elev inträffar kännas mer allvarlig. Inte minst för att 

lärare skall agera som förebilder, men de skall också hålla på grundläggande och 

demokratiska värden och de yrkesetiska principer som skolan vilar på (Orlenius 2001, s. 

167). 

 Rättigheter och skyldigheter är ytterligare en rubrik i Lpf 94 som förmedlar centrala 

delar i anknytning till värdegrunden. De grundläggande demokratiska värdena skall 

genomsyra undervisningen, så att eleverna kan känna att de får delta och ta personligt 

ansvar över sin studiemiljö. Elevernas påverkan över sin egen undervisning är alltså ett mål 

som skolan skall sträva mot, och därmed också en strävan att upprätthålla elevernas 

rättigheter (Lpf 94, Lärarens handbok s. 38, 46). 

 Vilka skyldigheter har då eleverna? Riktlinjerna för elevernas ansvar och inflytande 

säger att eleverna, gemensamt med skolans personal, skall ”ta ansvar för den sociala, 

kulturella och fysiska skolmiljön” (Lpf 94, Lärarens handbok s. 47). 

 

 

 

3.3 Värdegrunden och främlingsfientlighet 

 
Saklighet och allsidighet i Lpf 94 är en viktig rubrik att återkomma till även i detta avsnitt 

då det också berör främlingsfientlighet och intolerans. Skolan har ett stort ansvar, och 

likaså alla som vistas i skolan.  
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 I det tidigare avsnittet, Värdegrunden och mobbning, nämndes att Saklighet och 

allsidighet betonar öppenheten för skilda uppfattningar och att de skall uppmuntras att 

komma till uttryck, så länge de inte strider mot de grundläggande värdena.  

 När man talar om yttrandefrihet och hur den i viss mån kan eller skall begränsas, 

uttrycker läroplanen för de frivilliga skolformerna tydligt att avstånd skall tas från de 

åsikter, yttringar och värderingar som strider mot de grundläggande värden som skolan 

skall stå för. Hur yttrandefriheten kolliderar med den demokratiska värdegrunden är 

någonting som Kennert Orlenius tar upp. Han menar att mycket av det som skrivs i 

läroplanerna, gällande värdegrundsarbete och -förmedling, kan låta aktningsvärt och 

väldigt fint, men att själva arbetet är en process där svårigheter kan uppstå. Vidare säger 

han att trots att det skall finnas utrymme för allas åsikter, bör ideologiska spörsmål vara 

någonting att diskutera och beröra på djupet. Är alla åsikter och yttranden av god art? Hur 

skall alla få möjligheten att tycka något och hur skall yttrandena och skilda ståndpunkter 

förstås? (Orlenius 2001, s. 18) 

 I läroplanen, Förståelse och medmänsklighet, står det att trakasserier, intolerans och 

främlingsfientlighet skall bekämpas med aktiva insatser genom att bemöta detta med 

kunskap och föra en ”öppen diskussion”. Kulturell mångfald är någonting som skall 

värderas högt och skolan skall ses som en kulturell mötesplats (Lpf 94, Lärarens handbok 

s. 37). 

 När det gäller normer och värden som rör just kulturell mångfald, säger läroplanens 

mål att det skall finnas en strävan mot att varje elev:  

 
 vidareutvecklar sin förmåga att göra medvetna etiska 

ställningstaganden grundade på kunskaper och personliga 

erfarenheter, 

 respekterar andra människors egenvärde och integritet, 

 inte accepterar att människor utsätts för förtryck och kränkande 

behandling samt medverkar till att bistå människor, 

 förstår och respekterar andra folk och kulturer, 

 kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar 

en vilja att handla också med deras bästa för ögonen och 

 visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett 

vidare perspektiv. 

 

(Lpf 94, Lärarens handbok s. 45f.) 

 

Främlingsfientlighet är således något som uppstår då riktlinjerna för kulturell mångfald i 

Lpf 94 frångås. Det vill säga då människor från andra kulturer kränks, då människors 

egenvärde och integritet inte respekteras. Riktlinjerna för ovanstående mål är att en 
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medverkan bland personalen i skolan skall ske när det gäller interaktion med elever. Denna 

medverkan skall bland annat sträva efter att låta eleverna känna att de verkar för solidaritet, 

samhörighet och ansvar vad gäller andra människor. Trakasserier och förtryck är någonting 

som aktivt skall motarbetas när det förekommer mot grupper och/eller individer, och 

lärarens uppgift blir att diskutera och analysera konsekvenserna av olika uppfattningar och 

värderingar tillsammans med eleverna (Lpf 94, Lärarens handbok s. 46). 

 

 

 

3.4 Värdegrunden, klass och kön 

 
Klass och kön är ytterligare två viktiga kategorier för skolans värdegrund. Elever får inte i 

någon bemärkelse kränkas och trakasseras på grund av klass eller kön. Klass är liksom kön 

ett komplext begrepp och när jag här behandlar klass syftar jag på de aspekter som har att 

göra med ekonomiska, sociala och kulturella faktorer. Ofta är maktstrukturer, vilka är 

baserade på kön, ekonomiska förhållanden och etnicitet, bidragande orsaker till att 

klasstrukturer uppkommer och upprätthålls (de los Reyes och Mulinari 2005, s. 90).  

 Liksom klass är även kön socialt och kulturellt betingat, inte enbart biologiskt. Vad 

som anses vara manligt och kvinnligt varierar därmed i olika kulturer och sammanhang. 

Det avgörande är emellertid att män och kvinnor vanligen betraktas som motsatser, 

dikotomier, där mannen alltid utgör normen (Hedlin 2006s. 43, 45ff.). 

  När man talar om klass och klasskillnader är begreppet jämlikhet ett behjälpligt 

verktyg. Talar man däremot om kön, förhållandet mellan kvinnor och män, är 

jämställdhetsbegreppet mer passande (Hedlin 2006, s. 11f.). 

 Jämlikhet innebär att alla människor skall ha samma rättigheter oavsett exempelvis 

status eller handikapp. Jämlikhet talar mot diskriminering och klasskillnader då alla 

individer skall bemötas med respekt (Hedlin 2006, s. 11f.). 

 Jämställdhetsbegreppet handlar till skillnad från jämlikhet om förhållanden mellan 

könen. Jämställdhet har två dimensioner, kvantitativ och kvalitativ. Då man med 

kvantitativ dimension menar att könsfördelningen skall eftersträvas att vara så jämn som 

möjligt menar man med kvalitativ dimension att ”samma möjligheter, skyldigheter och 

rättigheter”, det vill säga lika villkor, skall finnas för kvinnor och män. Den kvalitativa 

dimensionen är ett centralt mål i skolans jämställdhetsarbete (Hedlin 2006, s. 12). 

 Vad säger då läroplanen för de frivilliga skolformerna om jämställdhet? Under 

rubriken En likvärdig utbildning står följande: 
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Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och 

möjligheter. Eleverna skall uppmuntras att utveckla sina intressen utan 

fördomar om vad som är kvinnligt och manligt. 
 

(Lpf 94, Lärarens handbok s. 38) 

 

I citatet ovan kan man utläsa att möjligheter till valfrihet skall finnas för både pojkar och 

flickor och att deras val inte skall behöva styras av könsrelaterade normer. Jämställdhet är 

alltså en del av skolans värdegrund och därför är det relevant att se på jämställdhet utifrån 

ett större perspektiv, nämligen genom att studera och skaffa sig kunskap om hur samhällets 

könsstruktur ser ut. Detta för att få ökad förståelse och på så sätt kunna handskas med 

skolans jämställdhetsmål på ett professionellt och medvetet sätt (Hedlin 2006, s. 17ff.). 

 Studerar man jämställdhet, kön, jämlikhet, klass och klasskillnader är begreppet 

intersektionalitet användbart. Intersektionalitet kan beskrivas som ett slags illustration över 

olika sociala hierarkiers samspel. Mötet mellan dessa hierarkier speglar inte bara 

människors relationer och identiteter utan även de institutionaliserade samt det vardagliga 

livets maktordningar (Eilard 2008, s. 27ff.). 

 Intersektionalitet lägger fokus vid många faktorer och inte enbart kön. Därmed kan det 

ses som ”ett alternativ till den genusvetenskap” som finns då intersektionalitet behandlar 

mer än bara genus. Med hjälp av begreppet intersektionalitet kan man studera andra 

aspekter, i kombination med kön, som påverkar maktstrukturerna. Klass och etnicitet är 

exempel på sådana infallsvinklar då ojämlikhet också kan uppkomma beroende på vilka 

föreställningar man har vad gäller exempelvis klasstillhörighet och etniskt ursprung (De 

los Reyes, Mulinari 2005, s. 7). 

 Det intersektionella perspektivet hoppas man, på ett politiskt plan, skall utesluta 

normaliserade maktordningar och således öka både jämlikheten och demokratin, då ett 

intersektionellt förhållningssätt är tänkt att lösa upp gränserna mellan sociala ”kategorier”. 

Vad maktordningarna och kategorierna beror på och hur de samverkar är vad det 

intersektionella perspektivet syftar till att observera, och för att kunna uppmärksamma 

dessa kategorier bör man se till de komponenter som gör att dessa uppstår. En människas 

”sociala position” på den individuella nivån beror på en rad olika faktorer som bland annat 

”kön, social och kulturell bakgrund, ras/etnicitet, sexualitet, ålder/generation, civilstånd, 

funktionsduglighet, religionstillhörighet”. Ytterligare komponenter kan förutsätta 

kategorisering, som till exempel sådant som har med människans personliga tillvaro att 

göra (Eilard 2008, s. 29ff.). 
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 Klasser och klasskillnader uppstår delvis på samma sätt som den sociala positionen, 

ändå kan man säga att klass är ett slags resultat av den symboliska nivåns intersektionella 

samspel mellan följande faktorer: ”sociala, materiella och individuella”. Detta har 

uppfattats som en del av en människas livsstil och därmed likvärdigt med begreppet 

”klass”. Dock skall ”klassproduktion” fortfarande ses som en process där konstruktionen är 

pågående i sitt ”symboliska, sociala, kulturella, materiella, politiska och ideologiska såväl 

som historiska och geografiska sammanhang” (Eilard 2008, s. 30f.).  

 Läroplanens avsnitt En likvärdig utbildning handlar om att utbildningen skall vara 

likvärdig för alla elever. Det skall alltså inte spela någon roll vilken social klass man tillhör 

då alla människor har lika värde. Kön och etnicitet har därmed inte heller någon betydelse 

då människor i första hand skall betraktas som just människor. Detta skall avspeglas i 

undervisningen och förmedlas till eleverna (Lpf 94, Lärarens handbok s. 37). 

 

 

 

3.5 Harry Potter och tidigare forskning 

 
Harry Potter-böckerna tillhör genren Fantasy, vilken kan definieras som en form av saga 

där en kamp mellan gott och ont i många fall är en central del av handlingen. En berättelse 

av slaget Fantasy behandlar ofta en magisk värld som är full av nya möjligheter och 

varelser som exempelvis troll och jättar. Fantasylitteratur, i synnerhet böckerna om Harry 

Potter och J.R.R. Tolkiens Sagan om ringen (2001), kan klassas som populärlitteratur då 

lockelsen hos de unga läsarna har varit enorm (Kåreland 2009, s. 62, 106). 

 I viss fantasylitteratur växlar handlingen mellan en verklig och en magisk värld. Harry 

Potter-böckerna, Alice i Underlandet (1957) av Lewis Carroll och C.S. Lewis bok Häxan 

och lejonet (1950) är exempel på sådana berättelser.  

 Fantasylitteratur tilltalar många på ett underhållande plan, men oavsett hur man väljer 

att läsa litteraturen är de inte sällan utan budskap eller odugliga som återspeglare av 

verkligheten. I många berättelser inom fantasygenren går sociala, politiska och/eller 

religiösa budskap att utläsa (Kåreland 2009, s. 62). 

 I Harry Potter-böckerna är grundkonflikten den klassiska för fantasyberättandet: 

nämligen en kamp mellan gott och ont. Trollkarlen lord Voldemort, som försökte döda 

Harry Potter när han var väldigt liten, representerar den onda sidan medan Harry Potter står 

för den goda. Men böckerna om Harry Potter innehåller betydligt mycket mer än enbart en 

kamp mellan ont och gott. Bland annat förser internatskolan Hogwarts rektor, Albus 
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Dumbledore, sina elever, och därmed också läsaren, med ett slags moralisk utläggning vid 

varje boks slut, vilket för Hogwartseleverna blir i slutet av deras skolår. Varför 

Dumbledore väljer att göra just detta är för att ge eleverna en förklaring till varför det som 

hänt under skolåret har hänt, vilket kan ses som ett sätt för författaren J.K. Rowling att 

sammanfatta och tydliggöra bokens moral (Törnqvist 2002, s. 20, 23f.). 

 Alla nya hogwartselever sorteras i början av terminen in i olika elevhem. När man väl 

har blivit sorterad finns ingen återvändo och eleverna i respektive hem sitter också 

tillsammans vid varje måltid och vid större samlingar. Dessutom har varje elevhem ett eget 

lag i Quidditch, en trollkarlssport där lagmedlemmarna flyger på kvastar, där både flickor 

och pojkar får chansen att representera sitt elevhem. Den mest intressanta av alla 

quidditchmatcher torde dock vara mellan Gryffindor och Slytherin där kampen mellan ont 

och gott än en gång gör sig påmind (Lavoie 2003, s. 35f.). 

  Harry Potter-serien består av sju böcker med engelska som originalspråk. Varje bok 

representerar ett skolår på Hogwarts där eleverna tillägnar sig kunskaper i ämnen som har 

med magi och trollkarlssamhället att göra. Böckerna behandlar ämnen som kärlek, 

vänskap, lojalitet, gott, ont och mod. Men varje bok genomsyras särskilt av kampen mellan 

det goda och det onda. De övriga ämnena och vardagen kretsar runt detta, vilket gör att 

man får syn på både en tämligen vanlig skolgång och en strid med generöst mörka inslag.  

 Originaltiteln på den första boken om pojken som överlevde heter Harry Potter and 

the Philosopher’s Stone (1997). I denna bok introduceras läsaren för trollkarlsvärlden och 

under Harry Potters första skolår blir man även väldigt bekant med skolan som institution.  

 Internatskolor är vanliga i Storbritannien, vilket är böckernas hemtrakter, och 

Hogwartsskolan står därför i tydlig koppling till de verkliga internatskolorna. Det 

hierarkiska system som råder på Hogwarts består i första hand av det som kallas för 

trolldomsministeriet. Det är den förvaltning som sätter upp regler och lagar som skolan 

måste följa. Skolans rektor, Albus Dumbledore, är den som tillsammans med skolans lärare 

skall se till att dessa regler och lagar följs. Alla lärare/professorer på skolan måste tilltalas 

som antingen ”sir” eller ”professor” som ofta följs av deras efternamn (Harry Potter, del 1-

7). 

 Utöver lärare och rektor finns även prefekter, vilka är utvalda elever, som också 

hjälper till att hålla ordningen i skolan. Prefekter har i första hand ansvar för sitt eget 

elevhem, men har även som plikt att utöva sin auktoritet i situationer som inte rör det egna 

elevhemmet. Vilka elever som blir utvalda till prefekter har ingenting med klass, etnicitet 
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eller kön att göra. Dessutom kan en prefekt befordras till försteprefekt (Harry Potter, del 1-

7). 

 Alla elever bär skoluniformer med detaljer i de färger som representerar ens elevhem. 

Exempelvis har gryffindorelevernas uniformer delar i guld och rött och slytherineleverna i 

grönt och silver. För att kunna urskilja vilka som är prefekter bland eleverna och dess 

uniformer bär dessa ett prefektmärke på sin klädnad (Harry Potter, del 1-7). 

 Skolans vaktmästare, Argus Filch, kan sägas fylla samma funktion som en prefekt då 

även han skall se till att ordningen upprätthålls. Vad som skiljer Filch från prefekterna är 

att han även rundvandrar skolan på kvällarna då alla elever, inklusive de unga 

styresmännen, skall vistas i sina uppehållsrum och inte i skolans korridorer. Dessutom tar 

Filch itu med praktiska saker som måste ordnas, lagas eller undersökas på ett eller annat 

sätt (Harry Potter, del 1-7). 

 De övriga böckerna om Harry Potter; the Chamber of Secrets (1998), the Prisoner of 

Azkaban (1999), the Goblet of Fire (2000), the Order of the Phoenix (2003), the Half-

blood Prince (2005) och the Deathly Hallows (2007), utökar hierarkisystemet genom att 

introducera husalfer och hur de står i förhållande till häxor och trollkarlar. Husalfer sköter 

om bland annat all matlagning och tvättning av klädnader på Hogwarts och Hermione 

Granger från elevhemmet Gryffindor blir väldigt engagerad i saken. Hon menar att 

husalferna motvilligt blivit slavar till häxor och trollkarlar då även vissa trollkarlsfamiljer 

har en egen husalf som har hand om hushållsbestyr. En husalf är tvungen att lyda order och 

om så inte görs utför husalferna så kallad självbestraffning som är av fysiskt slag (Harry 

Potter, del 1-7).  

 Forskning som rör Harry Potter behandlar en mängd olika aspekter – bland annat 

klass, kön och främlingsfientlighet. Men trots att det hittills finns mycket skrivet om Harry 

Potter-böckerna, har någon publicerad forskning om Harry Potter i anslutning till den 

svenska skolans värdegrund inte påträffats. Därför är det befogat för mig att göra en studie 

om Harry Potter och värdegrunden eftersom värdegrundsfrågor och –förmedling utgör en 

viktig del av svenskämnet. Boken har dessutom fått stor genomslagskraft hos unga läsare 

(Kåreland 2009, s. 62, 106). 

 Den svenska boken Den lille trollkarlen (2002) av Evastina Törnqvist tar upp J.K. 

Rowlings författarskap, hur Harry Potter-böckerna har mottagits, eller avvisats, runt om i 

världen, diskuterar Harry Potter-böckerna och reder ut namn och begrepp som återfinns i 

böckerna. Törnqvists bok har varit användbar då den ger en fördjupad bild av 
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trollkarlssamhället och även behandlar främlingsfientlighet och mångkulturalism, vilket 

var relevant för min studie. 

 Böckerna Reading Harry Potter – Critical Essays (2003) och Harry Potter’s World – 

Multidisciplinary Critical Perspectives (2003) innehåller artiklar som tar upp olika teman. 

Den förstnämnda behandlar ämnen som arketyper, sortering och elevhem, avvisandet av 

böckerna runt om i världen, klass, Hogwarts som skola, främlingsfientlighet och mång-

kulturalism, kön etc. Reading Harry Potter – Critical Essays blev användbar inte enbart 

för att den behandlar många av de ämnen som rör min studie, utan även för att den ger en 

övergripande introduktion till den breda och omfattande Harry Potter-forskningen.  

 Harry Potter’s World – Multidisciplinary Critical Perspectives har även den ett 

omfattande angreppssätt. Den innehåller flera studier som koncentrerar sig kring Harry 

Potter och De vises sten och den tar även upp genusaspekter, vilket var värdefullt för mig.  

 Även Nikolajeva har studerat Harry Potter i Barnbokens byggklossar (2004). 

Nikolajeva behandlar även genus i sin analys, men gör det med en av Harry Potter-bokens 

karaktärer som utgångspunkt.  

 Den ovan nämnda forskningen har varit avgörande för att komma vidare i frågor som 

rör värdegrund, mobbning, främlingsfientlighet, klass och kön. För att inte förlora mig och 

riskera att uppsatsen blir ostrukturerad och spretig har jag valt att endast välja studier som 

har beröringspunkter i mitt syfte. 

 

 

 

4 Teori och metod 
 

 

4.1 Teoretiska utgångspunkter 

 
Centrala kategorier i min studie då jag diskuterar värdegrund är: mobbning, 

främlingsfientlighet, klass och kön. Anledningen till att jag valde just dessa aspekter som 

utgångspunkt har att göra med att de är centrala då människovärde och värdegrund 

diskuteras i skolans styrdokument. Valet att studera just Harry Potter och De vises sten har 

delvis att göra med ett personligt intresse, men också på rund av att det är en populär 

ungdomsbok som de allra flesta elever har hört talas om. Dessutom behandlar den 

värdegrundsfrågor och utspelar sig i en skolmiljö, vilket jag tyckte var ett passande val att 

jämföra skolans värdegrund med. 
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 För att denna studie skulle bli genomförbar valde jag att i första hand samla 

information om de ovan nämnda begreppen för att sedan studera vad som sägs om detta i 

Lpf 94 och övrig litteratur som behandlar den värdegrund som skolan skall sträva att arbeta 

efter. Litteraturen som behandlar aspekterna mobbning, främlingsfientlighet, klass och kön 

blev användbar, inte enbart för att den bringade en viss klarhet gällande kategorierna, utan 

dessa termer visade sig vara mycket relevanta då de fördjupade min analys av boken. 

 Begreppet intersektionalitet är mångskiftande, men blev också det mycket användbart 

i min studie då det behandlar både klass och kön, jämställdhet, etnicitet och hur dessa 

faktorer påverkar sociala hierarkier. Detta medförde att det kändes riktigt att ge 

intersektionalitet utrymme i mitt analyserande av värdegrunden i Harry Potter-boken. Jag 

har emellertid valt att även använda begrepp som klass, kön och främlingsfientlighet 

separat för att klargöra vad jag syftar på i studien. 

 I min analys kommer jag att använda mig av den svenska översättningen av Harry 

Potter och De vises sten då jag valt att jämföra värdegrunden i denna bok med en svensk 

läroplan. Då jag dessutom diskuterar svenskundervisning, kopplat till litteraturanvändning, 

och utbildar mig till svensklärare, kändes det lämpligt att använda mig av den svenska 

framställningen av Harry Potter och De vises sten (1997). Övriga böcker ur serien om 

Harry Potter kommer att omnämnas i min analys, men fokus kommer i huvudsak att ligga 

på den första boken. 

 

 

 

4.2 Kvalitativ metod 

 
Då metoden för min studie är av kvalitativt och textanalytiskt slag, förespråkar Backman i 

sin bok Rapporter och uppsatser att ”kategorisering” är nödvändigt för att underlätta 

”datainsamlingen” och själva observerandet, och därmed ge det hela en struktur (Backman 

1998, s. 54). Därför blir kategorierna mobbning, främlingsfientlighet, klass och kön viktiga 

för att bringa klarhet i hur jag har arbetat med första boken om Harry Potter. 

 Jan Trost menar att en teoretisk studie behandlar och analyserar text som redan 

producerats, vanligen kallat textanalys, men som också kan falla under benämningen 

innehållsanalys. Innehållsanalys ”syftar till att kvantitativt eller kvalitativt analysera” 

skriven text som ”till exempel tidningsartiklar” (Trost 2008, s. 24ff.) Således har jag valt 

att plocka ut citat ur Harry Potter och De vises sten för att sedan koppla dessa till mina 

kategorier och studera, analysera och komparera dem med värdegrunden i Lpf 94.  
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 Mitt mål med citaten var, utan att reducera boken till ett slags bruksanvisning, att finna 

intriger som yrkar på ”värdegrundsproblematik”, det vill säga innehåll som anknyter till 

skolans värdegrund, men också trycka på sådant som talar för att det finns en värdegrund 

och att en sådan följs. Anledningen till att jag har valt att arbeta på ett kvalitativt och 

textanalytiskt sätt är för att ge stadga åt min analys och diskussion, att behandla hur man 

kan tänkas läsa boken och vilka tolkningar man kan ge de utvalda intrigerna/citaten.  

 I diskussionsavsnittet överlägger jag textanalysen och delger en del reflektioner som 

har att göra med karaktärer, hur värdegrunden kommer till uttryck samt varför vi får följa 

just Harry Potter och hans vänner. 

 

 

 

4.3 Hermeneutik  

 
Ur hermeneutisk synpunkt är de intriger som förekommer i ett litterärt alster föremål för 

tolkningsarbete. Tolkningsarbetet av det skrivna blir en process där läsningen och 

värderingen av det lästa får genomgå en del omtagningar, tills man slutligen funnit det man 

vill komma åt i texten och därmed kan få användning av just den tolkning man kommit 

fram till (Holmberg & Ohlsson 1999, s. 26, 105). 

 Inom hermeneutiken säger man att det förekommer ett möte mellan texten och läsaren 

som ger upphov till tolkning där tolkningen är en sammankomst mellan ”då-möte” samt 

”nu-möte”. Man talar alltså om skiftande ”tidsperspektiv i vilka texten låter sig tolkas”, 

men att mötena så småningom sammanflätas till en tolkning. Detta kallas även för ”dialog” 

– två parter utgör en mening tillsammans genom sin sammankomst (Litteraturvetenskap – 

en inledning 2002, s. 200). 

 De olika teorier som läsare har om litteratur bör alltid ses som selektiva då litterära 

alster är ”mångdimensionella” vad gäller betydelse och förmågan att ständigt betyda 

(Litteraturvetenskap – en inledning 2002, s. 201f.). Således är även min teoretiska 

utgångspunkt vad gäller mina tre aspekter mobbning, främlingsfientlighet, klass och kön 

selektiv. Mitt tolkningsarbete började med att jag studerade tidigare forskning om Harry 

Potter-böckerna för att på så sätt ta reda på vad som sagts om tidigare nämnda aspekter. 

När tolkningsarbetet väl tog sin början valde jag att låta mina kategorier utgöra avsnitt där 

citaten ur Harry Potter och De vises sten placerades in under respektive kategori för att 

sedan analyseras ur ett värdegrundsperspektiv.  
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5 Analys 
 

 

5.1 Handlingen i Harry Potter och De vises sten 

 
Boken börjar med att vi får träffa familjen Dursley, som är en helt vanlig brittisk familj. De 

är väldigt måna om att anses som helt normala och tål inga konstigheter. Dock börjar saker 

och ting förändras när Harry Potter, som bebis, lämnas utanför dörren i en korg hos 

makarna Dursley. Harry Potter är nämligen mrs Dursleys systerson (Rowling 1997, kap 1). 

 Harry Potter får växa upp hos denna normala familj, men även utstå en hel del 

mobbning av sin kusin Dudley Dursley som får allt han pekar på och mer därtill. Harry 

själv tvingas bo i en skrubb under trappen och kläderna han bär på kroppen är Dudleys 

avlagda. Harry minns inget av sin korta uppväxt med sina föräldrar och mr och mrs 

Dursley talar aldrig om dem. Allt Harry vet är att de dog i en bilolycka, men några vidare 

frågor förbjuder paret Durlsey (Rowling 1997, kap 2). 

 Allt verkar till en början som en väldigt tråkig tillvaro för Harry. Men så tar 

handlingen sin vändning när han får följa med på kusinen Dudleys födelsedagsevenemang. 

De besöker ett zoo och får där syn på en väldigt stor orm som ligger och sover i ett 

terrarium. En kommunikation mellan Harry och ormen äger rum, men den blir inte särskilt 

långvarig då Dudley slår undan Harry för att med häpnad slå händerna mot glaset och se på 

ormen. Glaset till terrariet försvinner och ormen slingrar sig ut för att påbörja sin färd hem 

till Brasilien. Harry blir bestraffad av mr Dursley för denna händelse och tvingas sitta 

instängd i skrubben (Rowling 1997, kap 2). 

 Sommarlovet tar sin början och en morgon upptäcker Harry att det finns ett brev 

adresserat till honom. När familjen Dursley upptäcker att Harry har ett brev i sina händer, 

studerar de det noggrant och brevet tas ifrån honom. Det dröjer inte länge förrän fler brev 

börjar komma in genom brevinkastet. Familjen Dursley gör allt för att hindra Harry från att 

öppna något av dem. Det går till och med så långt att de bestämmer sig för att lämna huset 

(Rowling 1997, kap 3). 

 Under vistelsen hemifrån fyller Harry elva år. Men denna födelsedag blir något utöver 

det vanliga. Precis när klockan slår tolv slås ytterdörren ur sina gångjärn och in kliver en 

jättelik man vid namn Rubeus Hagrid, nyckelväktare på Hogwarts skola för häxkonster och 

trolldom. Han gratulerar Harry på födelsedagen, ger honom en tårta och ett brev – ett 

sådant brev som Harry hittills har förbjudits att läsa. Det är nu man får veta att Harry har 

blivit inskriven på Hogwarts och man får även veta vem Harry är egentligen. Han är 
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pojken som överlevde den onde trollkarlen lord Voldemort, han som mördade Harrys 

föräldrar, och i trollkarlsvärlden är Harry allt annat än en vanlig pojke – han är berömd. I 

detta skede får man också den mystiska händelsen på djurparken bekräftad: det var magi 

(Rowling 1997, kap 3f.). 

 Förberedelserna inför resan till Hogwarts, såsom att skaffa Harry en trollstav, måste 

utföras i Diagongränden som är en hemlig del av det annars vanliga London. När Harry 

inte förstår hur han skall ha råd med allt som måste införskaffas, visar det sig att hans 

föräldrar lämnat honom något av en förmögenhet i tryggt förvar i en trollkarlsbank. Under 

Harrys vistelse i Diagongränden blir man även för första gången bekant med Draco Malfoy 

som Harry inte gillar något vidare (Rowling 1997, kap 5). 

 När det till slut är dags för Harry att åka till sin nya skola beger han sig till 

tågstationen King’s Cross. Harry har svårigheter med att hitta perrong nio och trekvart och 

det är då han för första gången möter familjen Weasley som hjälper honom. Harry och Ron 

delar en kupé på tåget och bekantar sig med varandra. Under tågresan träffar de Hermione 

Granger som genast ger intrycket av att hon är väldigt påläst (Rowling 1997, kap 6). 

 Väl på skolan är det dags för den så kallade sorteringsceremonin, där de nya eleverna 

skall sorteras in i elevhem med hjälp av en sorteringshatt. Ron och Hermione hamnar i 

Gryffindor, de tappras elevhem, men när det är dags för Harry att bli sorterad är hatten 

mycket tveksam. Hatten anser att Harry borde placeras i Slytherin, de slugas elevhem, men 

Harry själv tänker intensivt på hur ogärna han vill hamna där, och till slut ger 

sorteringshatten med sig och placerar även Harry i Gryffindor (Rowling 1997, kap 7). 

 När skolåret har tagit sin början får man bekanta sig med de olika ämnena som 

eleverna skall studera. Ett av dem är trolldryckskonst under ledning av professor Severus 

Snape och när Harry skall ha sin första lektion blir det tydligt hur hånfull och ogillande 

Snape är mot honom. Bland annat ställer han oförberedda frågor till Harry, som han 

givetvis inte kan besvara, för att på så vis förnedra honom inför de andra i klassen 

(Rowling 1997, kap 8). 

 Utöver att Harry ständigt råkar ut för både Draco Malfoy och professor Snape, lyser 

tillvaron – inte minst när Harry som ende förstaårselev får en plats i Gryffindors 

quidditchlag som sökare. Quidditch är en trollkarlssport som utförs på flygande kvastar. 

Harrys uppgift blir att söka och fånga den gyllene kvicken, en liten och blixtsnabb gyllene 

boll med vingar, som ofta leder till vinst då den är värd hela hundrafemtio poäng (Rowling 

1997, kap 9f.). Poäng delas ut till de olika elevhemmen när elever har gjort sig förtjänta av 
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dem, exempelvis genom att svara rätt på professorers frågor eller om ett elevhem vinner i 

quidditch. Emellertid kan eleverna få poängavdrag om de bryter mot reglerna. 

 Mystiska saker börjar hända på skolan. En trehövdad hund vaktar en fallucka, troll tar 

sig in på skolan, professor Snape har något i görningen och en ledtråd till alltsammans i 

form av en person vid namn Nicolas Flamel dyker upp. Harry, Ron och Hermione gör allt 

för att ta reda på vad som försiggår och det visar sig att det handlar om en sten, de vises 

sten. Denna sten försöker lord Voldemort få tag i med hjälp av professor Quirrell som är 

lärare i försvar mot svartkonster på Hogwarts – Snape är alltså oskyldig. Lord Voldemort 

behöver stenen för att återfå en levande skepnad. Som tur är lyckas Harry, Ron och 

Hermione ta sig till platsen där stenen är gömd, under falluckan och vidare in bland farliga 

rum, för att Harry skall kunna stoppa lord Voldemort och professorn från att stjäla den 

(Rowling 1997, kap 9ff., 16f.). 

 Harry blir den stora hjälten med Ron och Hermione som sina vapendragare och får 

mot slutet av boken många poäng till Gryffindors elevhem. Gryffindor vinner således 

elevhemspokalen och kort därefter beger sig alla till tåget, Hogwarts expressen, för att åka 

hem. Boken slutar med att Harry träffar familjen Dursley, som motvilligt väntar på honom 

på tågstationen, då han tvingas stanna hos dem under sommarlovet (Rowling 1997, kap 

17). 

 

 

 

5.2 Harry Potter och mobbning 

 
Redan i början av boken Harry Potter och De vises sten får läsaren intrycket att Harry är 

en mycket utsatt karaktär. Jag har i detta avsnitt plockat ut en del citat som jag kommer att 

diskutera utifrån läroplanen och tidigare forskning om Harry Potter-boken.  

 Nedan ses två sekvenser som visar hur Dudley, Harrys kusin, och andra skolkamrater 

ser på honom: 

 
Dudleys älsklingsslagpåse var Harry, men det var inte ofta han fick tag i 

honom.  

 

(Rowling 1997, s. 28) 

 

I skolan hade Harry ingen alls. Alla visste att Dudleys gäng avskydde den 

där konstige Harry Potter i sina säckiga gamla kläder och trasiga glasögon, 

och ingen ville sätta sig upp mot Dudleys gäng. 

 
(Rowling 1997, s. 41) 
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Det är tydligt att Harry utsätts för trakasserier och därmed blir utfryst av de andra eleverna 

på skolan. Dudley och hans kamrater besitter en makt som påverkar andra elevers val av 

vänner, vilket medför att en hotbild uppstår som arbetar mot Harrys chanser att skaffa sig 

kompisar. Harry fråntas sitt egenvärde och blir därmed ett offer för mobbarna. När de 

andra eleverna inte kan bryta det som pågår och i stället faller för grupptrycket stärks 

mobbarnas makt (Orlenius 2001, s. 164). 

 I Harry Potter och De vises sten diskuteras aldrig denna mobbning av vuxna, 

exempelvis lärare eller mr och mrs Dursley, och man får heller ingen uppfattning av att 

någon är brydd om att se vad som pågår. Tvärtom är makarna Dursley aktiva i den 

mobbning som pågår mot Harry. 

  All kränkning tycks gå förbisedd av vuxna innan- och utanför hemmet vilket 

verkligen strider mot den demokratiska bild som värdegrunden skall förmedla och som 

skolan skall arbeta efter. Mobbningen bekämpas inte på ett aktivt sätt som Lpf 94 

förespråkar och dessutom existerar inga vuxna förebilder i dessa mobbningssammanhang 

då ingen verkar mot mobbningen eller tar ställning för att kämpa för ett gott klimat 

(Orlenius 2001, s. 18). 

 Att mr och mrs Dursley inte reagerar på Dudleys beteende mot Harry är inte så 

märkligt då även de behandlar honom orättvist och fråntar honom sitt egenvärde. Han får 

inte ställa frågor om sina döda föräldrar, om ”olyckan” som tog deras liv och han tvingas 

utstå Dudleys slag och verbala mobbning. Dursleys framställs som både grymma och 

hotfulla: 

  

”Jag varnar dig”, sade han och lade sitt stora blodröda ansikte tätt intill 

Harrys, ”jag varnar dig nu, gosse lille, om du hittar på några konstigheter, 

vad det än är, så får du stanna i den där skrubben från och med nu ända 

fram till jul.” 

 

(Rowling 1997, s. 33) 

 

Dursleys marginaliserar Harry genom att ge honom order. Han har inget eget sovrum, utan 

får sova i en skrubb under en trappa, han tilldelas hushållssysslor och berövas sin frihet att 

få vara barn. Nedanstående citat exemplifierar tydligt hur Dursleys förtrycker Harry: 

 
”Gå och hämta posten, Dudley”, sade morbror Vernon. 

”Säg åt Harry att hämta den.” 

”Hämta posten, Harry.” 

”Säg åt Dudley att hämta den.” 

”Peta på honom med din käpp, Dudley.” 

 

(Rowling 1997, s. 45) 
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Precis som Dudley och hans gäng, står mr och mrs Dursley i en maktposition som Harry 

inte kan eller får ifrågasätta. Harry är beroende av Dursleys då han inte har någon annan 

familj eller vänner, han har ingenstans att ta vägen och ingen som kan stötta honom i hans 

ständiga underläge. Att Dudley uppmuntras att trakassera Harry är någonting som talar för 

att mobbningen är berättigad och tillåten. Paret kan därmed ses överföra en makaber 

människosyn på sin son, vilket gör att hans beteende skulle bli svårt att ändra även av 

andra vuxna, exempelvis lärare. 

 Man kan ana att Harry har vant sig vid att bli behandlad som en människa utan värde 

både i skolan och hemma hos familjen Dursley, vilket är väldigt olyckligt då det är en 

distinkt avvikelse från kampen om ”människolivets okränkbarhet” som vuxna skall strida 

för (Orlenius 2001, s. 163). 

 När Harry får börja på internatskolan Hogwarts blir man som läsare mer bekant med 

skolan som institution, lärarna och miljön. Harrys tidigare skolliv berättas det inte mycket 

om i boken, men på Hogwarts har Harry helt andra förutsättningar att skaffa vänner. Harry 

är inte bara en celebritet i trollkarlsvärlden, han blir även förskonad från Dudley och hans 

gäng på Hogwarts.  

 Att Harry är välkänd i trollkarlsvärlden är inte alldeles enkelt för honom, det är även 

en prövning. Ett exempel på detta är när en av skolans lärare hånfullt påminner honom om 

hans ryktbarhet: 

 
Vid festbanketten som invigde terminen hade Harry fått för sig att professor 
Snape ogillade honom. När den första trolldryckslektionen närmade sig sitt 

slut visste han att han hade haft fel. Snape ogillade inte Harry – han hatade 

honom.  

 

(Rowling 1997, s. 168) 

 

”Javisst ja”, sade han dämpat. ”Harry Potter. Vår nya ... berömdhet.” [...]  

 ”Jag vet inte, sir”, sade Harry.  

 Snapes läppar kröktes i ett hånleende.  

 ”Ser man på, berömmelse är tydligen inte allt.” 

 

(Rowling 1997, s. 169f.) 

 

Återigen kan man skönja en frånvaro av en förebild. Professor Snape agerar nämligen inte 

förebild för någon elev. Harry hånas av Snape, en vuxen i maktposition, inför en hel klass. 

Ett sådant beteende går inte att ursäkta då lärare skall hålla på de yrkesetiska principer som 

skolan vilar på samt de grundläggande demokratiska värdena (Orlenius 2001, s. 167). 
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 Att en elev känner sig illa omtyckt och orättvist behandlad, av jämnåriga eller vuxna, 

är inte acceptabelt i skolans värld. Trots detta förekommer det frekvent i första boken om 

Harry Potter, och även om hotbilden som Dudley och hans gäng utgjorde i Harrys förra 

skola inte är lika omfattande på Hogwarts, upprätthålls den ändå av Draco Malfoy och 

hans kumpaner Crabbe och Goyle: 

 
Crabbe och Goyle var förstås allt annat än små, men eftersom 

honnörsbordet var fyllt med lärare, kunde ingen av dem göra mer än att 

knyta nävarna så att de knakade och se hotfulla ut. 

 

(Rowling 1997, s. 188) 
Fylld av ilska och avundsjuka hade Malfoy därför återgått till att håna 

Harry för att han inte hade någon riktig familj. 

 

(Rowling 1997, s. 238) 

 

Trots att Harry lyckats bli kvitt Dudley, blir han inte kvitt översitteri och sardoniska 

yttranden. Denna gång kan man anse att det är lättare för Harry att hantera detta då han på 

Hogwarts har vänner som omger honom, men det är uppenbart att mobbningen sker 

utanför lärarnas uppsyn och sköts på ett diskret sätt. Professor Snape är dock ett undantag 

då han känner till den mobbning som pågår mot Harry och själv deltar i den genom att 

försvara de trakasserier Draco Malfoy och hans kumpaner utför. Han uppmuntrar 

mobbningen på samma sätt som mr och mrs Dursley uppmuntrar Dudley att mobba Harry.  

 Även om Harry får utstå mycket är han inte mindre snabb vad gäller att ge svar på tal 

eller provocera. Det finns ett särskilt exempel på en situation som leder till att Harry mer 

eller mindre tvingas anta en duell som Malfoy anbefaller: 

 
”Äter du en sista måltid, Potter? När ska du ta tåget tillbaka till 

mugglarna?” 

 [...] ”Du är bra mycket modigare nu när du är nere på marken igen och 

har dina små vänner med dig”, sade Harry kyligt. 

 

(Rowling 1997, s. 188) 

 

Trots att Harry ger sina mobbare respons genom att snabbt hugga tillbaka, är han inte den 

som kränker människor. Harry låter dessutom bli att svara på de retsamma kommentarerna 

vid flera tillfällen i bokserien.  

 En uppfattning av vad boken vill förmedla vad gäller mobbning är att det inte är fel att 

känna ilska och avsky mot något eller någon, men att det finns gränser för hur det får 

komma till uttryck. Harrys gensvar på Malfoys kommentarer kan ses som väldigt 

oskyldiga även om de är uttryckta för att väcka irritation och ännu mer ilska. Men man kan 
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också se gensvaren som en markör från Harrys sida, att det inte är acceptabelt att säga vad 

som helst och att han inte tänker låta sig hunsas. Oavsett hur man väljer att se på Harrys 

och Malfoys sätt att duellera verbalt får man dock uppfattningen att Malfoys sätt att 

uttrycka sina tankar och känslor rörande Harry och hans vänner är anmärkningsvärt 

illvilligare, och att Malfoys enda avsikt är att behandla honom illa.  

 

 

 

5.3 Harry Potter och främlingsfientlighet 

 
När man studerar hur främlingsfientlighet tar sig uttryck i Harry Potter och De vises sten, 

märker man att det finns två sidor. I mugglarvärlden, den icke-magiska världen, möter vi 

familjen Dursley som avskyr allt som kan klassas som onormalt och därmed magi, 

trollkarlar och häxor. I trollkarlsvärlden möter vi renblodiga (engelska: ”pure blood”) 

trollkarlar och häxor som anser att äktheten och värdet ligger i släktbanden, att 

mugglarfödda och ”halvblod” inte har någon plats i trollkarlssamhället. Detta blir ännu 

tydligare i de senare böckerna i bokserien om Harry Potter, men trots det får man ändå en 

klar bild av uppdelningen av åsikter i De vises sten. 

 
”Hör på mig nu, gosse lille”, brummade han. ”Jag kan hålla med om att det 

är nånting konstigt med dig, förmodligen ingenting som inte ett gott kok 

stryk skulle ha botat – och vad allt det här pratet om dina föräldrar beträffar, 

ja, så var de ena kufiska typer, det kan man inte förneka, och världen klarar 

sig bättre utan dem enligt min åsikt ... fick precis vad de förtjänade, 

eftersom de syltade in sig med de där trollkarlstyperna, just vad jag väntade 

mig, visste alltid att det skulle sluta illa för dem ...” 

 

(Rowling 1997, s. 73) 

  

I denna sekvens yttrar morbror Vernon sina åsikter om Harry och hans föräldrar. Det är 

väldigt tydligt att Dursleys tar starkt avstånd från sådant som är främmande och 

annorlunda. I detta skede får Harry veta sanningen om sina föräldrar, hur de dog, och den 

egentliga anledningen till att Dursleys har behandlat Harry med avsky under hela hans 

uppväxt. De visste att Harry var lika annorlunda som sina föräldrar och därför blev han 

också utstött och orättvist behandlad av sin moster och morbror.  

 Kort efter denna händelse tar Hagrid, nyckelväktaren på Hogwarts, Harry och hans 

döda föräldrar i försvar. Boken vill alltså förmedla att främlingsfientliga yttringar, sådant 

som strider mot de grundläggande värdena, inte är acceptabelt. Detta kan man likna vid 

avsnittet Saklighet och allsidighet i Lpf 94 där det förespråkas att det skall finnas utrymme 
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för skilda uppfattningar och åsikter, men att avstånd skall tas om yttringarna inte stämmer 

överens med värdegrundens budskap (Lpf 94, Lärarens handbok s. 38). 

 Hagrid blir alltså den första vuxna förebilden man får möta i boken som tar Harry i 

försvar när han blir utsatt och han blir således Harrys första vän. Då Hagrid inte tillhör 

mugglarvärlden utan i stället presenterar trollkarlssamhället för Harry, får man 

uppfattningen att det är ett rättvisare och tryggare samhälle. Men det finns dock en 

avvikelse från denna uppfattning – lord Voldemort – den onde trollkarlen som satt skräck i 

magisamhället och som förespråkar ett renblodigt samhälle. Lord Voldemort är som 

karaktär inte helt olik den tyska Führer som ständigt sammankopplas med andra 

världskriget.  

 Men orättvisor och skepticism mot människor av annan härkomst möter Harry ganska 

snart även i den nya världen. Detta är när han för första gången möter Draco Malfoy i 

Diagongränden: 

 
”Varför är han tillsammans med dig? Var är dina föräldrar?” 

 ”De är döda”, sade Harry kort. Han hade just ingen lust att gå närmare 

in på saken med den här pojken. 

 ”Å, vad sorgligt”, sade den andre, utan att låta det minsta ledsen. ”Men 

de var väl av vår sort, va?” 
 ”Mamma var häxa och pappa trollkarl, om det är det du menar.” 

 ”Jag tycker verkligen inte att de skulle släppa in den andra sorten, eller 

vad tycker du? De är helt enkelt inte likadana, de har aldrig fått lära sig våra 

seder och bruk. En del av dem har nog aldrig ens hört talas om Hogwarts 

förrän de får brevet. Jag tycker att de borde hålla det inom de gamla 

trollkarlsfamiljerna. Vad heter du i efternamn förresten?” 

 

(Rowling 1997, s. 99) 

 

Att man tidigt i boken blir upplyst om intolerans mot mugglare och ”halvblod” i 

trollkarlssamhället tyder på att det finns en splittring bland ideologier. I läroplanens avsnitt 

Förståelse och medmänsklighet kan man läsa att främlingsfientlighet, intolerans och 

trakasserier skall bekämpas genom att bemötas med kunskap, men också genom en öppen 

diskussion. Skolan skall ses som en kulturell mötesplats och den kulturella mångfalden 

skall värderas högt (Lpf 94, Lärarens handbok s. 37). 

 Draco Malfoy, som sedan kommer att tillhöra elevhemmet Slytherin på Hogwarts, 

verkar inte vara ensam om dessa åsikter. Under bokseriens gång får man ganska snart reda 

på att Slytherin är känt som de trollkarlars och häxors elevhem där rent blod värdesätts och 

att de flesta av lord Voldemorts anhängare härstammar från just Slytherin. I sjunde boken 

om Harry Potter, Dödsrelikerna, blir eleverna tillhörande Slytherin tvingade av lärarna att 

välja sida, att strida mot lord Voldemort och den rasistiska utrotningen eller hjälpa honom 
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tillbaka till makten (Rowling 2007, s. 621). Dock tas aldrig främlingsfientligheten upp som 

ett problem i skolan och lärarnas insatser till att bekämpa dessa åsikter tycks obefintliga. 

Skolans personal verkar inte diskutera främlingsfientlighet och vad det kan ge för 

konsekvenser med eleverna, och större delen av kränkande tillmälen yttras dessvärre i 

lärarnas frånvaro. 

 Först i andra boken, Harry Potter och Hemligheternas kammare, dyker ett ämne kallat 

Mugglarstudier upp, men det är inte förrän under elevernas tredje skolår som de skall få 

möjlighet att studera ämnet. Mugglarstudier är inte obligatoriskt, eleverna får välja mellan 

antingen det eller ämnet Spådomskonst (Rowling 1998, s. 317f.). 

 Hur Mugglarstudier porträtteras i böckerna får man som läsare aldrig en helt klar bild 

av. Man kan anta att ämnet är utformat på två möjliga sätt: antingen som en redogörelse för 

hur märkliga mugglare är och alla konstigheter som de har för sig, eller som ett ämne där 

eleverna kan sägas få en möjlighet att studera mugglarvärlden och på så vis få ökad 

förståelse för den och dess historia. Men i grund och botten är allt Hogwarts erbjuder sina 

elever ett val. De elever som inte väljer Mugglarstudier kanske mister viljan till att uppnå 

ett mångkulturellt trollkarlssamhälle, där både mugglare, häxor och trollkarlar från olika 

länder kan leva och samspela. Eller är anledningen till bortvalet av ämnet att viljan aldrig 

funnits där? 

 I läroplanen för de frivilliga skolformerna står det att trakasserier och förtryck skall 

motarbetas med aktiva insatser när det förekommer mot grupper och individer. Men för att 

det skall bli möjligt att motarbeta detta tillsammans med eleverna och gemensamt arbeta 

för ett mångkulturellt samhälle, kan man tycka att det bör ske på mer än en frivillig basis 

för att arbetet skall kunna tas på allvar. Att låta eleverna välja mellan Mugglarstudier och 

Spådomskonst kan därför vara svårt att kalla för aktiv insats.  

 Främlingsfientligheten i trollkarlsvärlden, liksom den man stöter på i mugglarvärlden i 

böckerna, har som sagt ingenting med hudfärg och geografisk härkomst att göra. Det har 

att göra med hur ”äkta” en trollkarl eller häxa är via släktband i den magiska världen, eller 

hur pass mycket någon avviker från det ”normala” i den icke-magiska världen. Trots att det 

är detta som avgör huruvida man är värd något eller inte, har författaren ändå valt att 

namnge karaktärer för att ge läsaren aningar om annan etnisk härkomst. Cho Chang samt 

Padma och Parvati Patil är exempel på elever som symboliserar kulturell mångfald. Kort 

kan man säga att mångkulturalism innebär både mugglare och trollkarlar och häxor från 

andra länder (Törnqvist 2002, s. 24f.). 
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 Utöver de elever som väljer att studera Mugglarstudier, och de som själva är 

mugglare, finns det endast ett fåtal engagerade karaktärer som gärna ser att mugglarvärlden 

integreras med trollkarlsvärlden. En av dessa karaktärer är Arthur Weasley, Rons pappa, 

som arbetar på Trolldomsministeriet på ”Kansliet för missbruk av mugglarprodukter” 

(Harry Potter, del 1-7) och som har ett stort intresse för allt som har med mugglare att göra. 

Kort kan man säga att mångkulturalism inte förespråkas av särskilt många, men innebär 

inte nödvändigtvis att viljan inte finns hos fler. Det är dock svårt att påstå att 

trollkarlssamhället inte till större delen är homogent i de flesta böckerna i serien. Däremot 

talas det inte särskilt mycket om mugglares och ”halvblods” roll i samhället förrän lord 

Voldemort börjar träda fram med sina anhängare i ett försök att göra samhället ”rent”.  

 Hermione Granger, en av Harrys nära vänner, är född och uppvuxen i en så kallad 

”mugglarfamilj” och hennes föräldrar har inget som helst släktband med någon trollkarl 

eller häxa. De besitter inte heller magiska kunskaper. Ett kränkande tillmäle mot personer 

som är uppväxta i mugglarfamiljer är ”smutsskalle” (engelska: ”mudblood”), vilket tyder 

på främlingsfientlighet då personen i fråga inte är ”renblodig” (Törnqvist 2002, s. 24f.). 

 I andra boken om Harry Potter, Hemligheternas kammare, blir Hermione kallad 

smutsskalle av Draco Malfoy, och när främlingsfientligheten tar sig uttryck sker det oftast 

när någon medlem av familjen Malfoy gör entré i böckerna.  

 Malfoys tillhör överklassen och håller, precis som lord Voldemort, hårt på det som är 

äkta, det vill säga renblodiga trollkarlar och häxor som äger ovärderliga släktklenoder och 

som har en ytterst ansedd position i trollkarlssamhället. Trots detta väljer boken, så även de 

övriga i serien, i sig att förmedla någonting annat än vad lord Voldemort och familjen 

Malfoy anser. Det äkta sitter nämligen inte klass, kön eller etnicitet utan i hur pass begåvad 

man är och hur pass väl man besitter sina magiska färdigheter (Törnqvist 2002, s. 25f.). 

 Ytterligare ett exempel på Draco Malfoys sätt att se på och värdera människor är när 

han för första gången presenterar sig för Harry: 

 
Ron gav ifrån sig en lätt hostning som kunde ha dolt en fnissning. Draco 

Malfoy såg på honom. 

 ”Du tycker kanske att mitt namn är lustigt? Vem du är behöver man i 

varje fall inte fråga. Pappa talade om för mig att alla Weasleys har rött hår, 

fräknar och fler barn än de har råd med.” 

 Han vände sig till Harry igen. 
 ”Du kommer snart att upptäcka att vissa trollkarlsfamiljer är bättre än 

andra, Potter. Du måste se till att du inte skaffar dig vänner av fel sort. Jag 

kan hjälpa dig med det.” 

 

(Rowling 1997, s. 134) 
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Det rasbiologiska inslaget som finns i Harry Potter-böckerna blir särskilt tydligt när man 

som läsare blir mer bekant med lord Voldemort och ”Dödsätarna” (hans anhängare), som 

strävar efter ett ”rent” trollkarlssamhälle och därmed påbörjar ett slags utrotning av alla 

”halvblod”, mugglarfödda och sympatisörer. Många paralleller till andra världskriget och 

Hitler kan därmed göras vad gäller utrotning och rasism. Förföljelserna av mugglarfödda, 

”halvblod” och sympatisörer under ledning av lord Voldemort ger tydliga kopplingar till 

andra världskriget samt vad som hände under Kristallnatten år 1938 i Nazityskland då 

judeförföljelsen påbörjades och tusentals judar skickades till koncentrationsläger och 

hundratals judar mördades (Aha: modern kunskap för alla 2005, s. 263). Lord Voldemort 

blir således en allegori för Adolf Hitler. Dock strider Harry och hans följeslagare starkt 

mot detta då moralen i boken vill förmedla att det som spelar roll hos en person inte har 

med vare sig härkomst eller förmögenheter att göra (Ostry 2003, s. 89ff.). 

 Att främlingsfientliga situationer förekommer i Harry Potter-böckerna tyder på att det 

finns en önskan om ett homogent samhälle, där mångkulturalism inte står högt i kurs, hos 

vissa karaktärer. Detta strider definitivt mot värdegrunden och dess budskap, särskilt när 

vuxna häxor och trollkarlar uttrycker sig främlingsfientligt, då vuxna skall agera förebilder 

och verka för de demokratiska värdena.  

 Skällsordet mot mugglarfödda, som i den svenska översättningen är uttrycket 

”smutsskalle”, kan väldigt lätt förknippas med andra motsvarigheter som brukas som 

kränkande tillmälen i Sverige. Det ursprungliga ordet i de engelska versionerna av Harry 

Potter-böckerna är ”mudblood”, vilket kan översättas som ”orent blod”.  

 Att hävda att någon är oren/smutsig, oavsett om det gäller hudfärg eller blod, är att 

frånta en människa sitt värde och nedvärdera henne. Trakasserier och förtryck talar mot 

vad som är rätt enligt de normer som finns i samhället, det demokratiska förhållningssätt 

som varje medborgare skall ha och därmed mot skolans värdegrund.  

 Då Harry Potter själv är ett ”halvblod”, med en mugglarfödd mor och en far som 

härstammar från en trollkarlsfamilj, och har växt upp i en mugglarfamilj, kan han lättare 

relatera till båda världarna; mugglarvärlden och trollkarlsvärlden. Och då han själv blir 

integrerad i trollkarlssamhället och bidrar till kulturell mångfald, kan han också förstå 

andra som växt upp i mugglarfamiljer. Harry Potter och hans vänner representerar den sida 

som kämpar för människors rättigheter, de demokratiska värdena, och kan således förstå 

och känna solidaritet med svaga och utsatta som Lpf 94 (Lärarens handbok s. 37) 

förespråkar. 
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5.4 Harry Potter, klass och kön 

 
Det är tydligt att det finns klasskillnader och skillnader mellan kön, och när det gäller just 

klasser och klasskillnader kan man se sorteringen av elever som inleder varje skolår på 

Hogwarts som någonting som bidrar till att upprätthålla klasskillnader. Med hjälp av en så 

kallad sorteringshatt delas eleverna in i de olika elevhemmen; Gryffindor, Hufflepuff, 

Ravenclaw och Slytherin beroende på deras egenskaper och mål. Etnicitet, klass eller kön 

spelar inte någon roll vid själva indelningen när det gäller Gryffindor, Hufflepuff och 

Rawenclaw. Slytherin begränsar sig däremot till renblodiga och förmögna (Lavoie 2003, s. 

35f.). Familjen Weasley är renblodiga, men de är inte särskilt välbärgade vilket kan ses 

som en anledning till att ingen av familjemedlemmarna har hamnat i Slytherins elevhem.  

 Inför ceremonin inleder sorteringshatten med en sång som handlar om de fyra 

elevhemmen och vilka egenskaper eleverna har för att hamna i respektive hem. Den lyder 

som följer: 

 
Ni tycker kanske inte jag är vacker, 

Men döm ej efter vad ni ser i dag, 

Jag lovar äta upp mig själv om ni 

Kan finna någon hatt mer klok än jag. 
Behåll ni gärna era svarta plommonstop, 

Och era höga hattar som ser fina ut 

För jag är Hogwartshatten Som Sorterar 

Och därför slår jag alla andra utan prut. 

Det finns ej något dolt i era tankar 

Som inte genast jag kan uppenbara, 

Sätt mig på huvudet, och jag skall säga 

I vilket hem ni helst bör vara. 

Ni kanske passar bäst i Gryffindor, 

Där folk med mod i bröstet lever, 

Vars djärvhet, kraft och tapperhet 
Dem skiljer ut från mängden av elever; 

Ni kanske hemma hör i Hufflepuff, 

Där rättvisa och sanning styr, 

Ja, Hufflepuffarna är trogna och lojala 

Och aldrig någon möda skyr; 

Måhända är ert hem det visa Ravenclaw, 

Ty den som lärd och kvicktänkt är 

Och har ett gott och klart förstånd 

Skall alltid sina likar finna där; 

Eller måhända ni i Slytherin 

Skall era sanna vänner finna, 
Där sluga rävar nyttjar alla knep 

Att sina mål och syften vinna. 

Så sätt nu hatten på! Förfäras ej! 

Grips ej av frossa! Ty jag kan lova 

Att (fast jag inga har) ni är i säkra händer, 

För jag, jag är en Hatt Med Tankegåva! 

 

(Rowling 1997, s. 145f.) 
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Vad man får ut av sorteringshattens sång är att eleverna mer eller mindre anpassas efter 

elevhemmens mallar och därmed också får faststämplade karaktärsdrag. Det går inte att 

byta elevhem och det går inte heller att välja själv. Allt eleverna kan göra är att hoppas på 

att de hamnar i, enligt dem själva, rätt elevhem. Harry är däremot ett undantag, 

sorteringshatten ville gärna placera honom i Slytherin, men då Harry bad tyst för sig själv 

att inte hamna där blev han placerad i Gryffindor i stället. 

 Sorteringen av elever är ganska intressant när man studerar familjen Weasley. Alla 

familjemedlemmar har tillhört elevhemmet Gryffindor trots att de är väldigt olika som 

personer. Vad det beror på kan få en rad olika förklaringar, men klart är att Weasleys 

elevhemsplaceringar baseras på förutfattade meningar. Karaktärsdragen är förutbestämda i 

den mening att det inte spelar någon större roll hur olik man är sina syskon, placeringen i 

samma elevhem inträffar ändå – vare sig man önskar det eller inte.  

 Varje elevhem har sitt eget quidditchlag, trollkarlssporten som utförs på flygande 

kvastar, och varje skolår utförs en rad quidditchmatcher mellan de olika elevhemmen. 

Målet är givetvis att vinna och således få tillräckligt många poäng för att ens elevhem skall 

bli segrare av den så kallade elevhemspokalen. Pokalen tilldelas det vinnande elevhemmet 

vid skolårets slut, men trots att elevhemmen tävlar mot varandra och håller på sina egna 

lag, kommer de flesta av elevhemmen bra överens – förutom Slytherin. 

 När det gäller ekonomiska klasskillnader är Harrys vän Ron Weasley en väsentlig 

karaktär att nämna. Han har en stor familj där ekonomin inte är den bästa, men trots detta 

lever familjen ett lyckligt och sammanhållet liv, vilket är någonting som Harry värdesätter 

högre än pengar (Ostry 2003, s. 89ff.). 

 Längre fram i bokserien lär man känna familjen Weasley lite bättre. De är varma, 

vänliga och väldigt måna om Harry vilket gör att Harry känner stark samhörighet med 

dem. Man skulle kunna kalla dem för Harrys surrogatfamilj då hans egna föräldrar är döda 

och Dursleys aldrig gett honom några varma känslor.  

 Ron och hans syskon blir ofta hånade av Draco Malfoy som gärna använder sin 

ekonomiska välfärd som sitt vapen. Nedanstående utdrag är en sekvens där Draco Malfoy 

går till attack mot Ron som just lagt sig i en diskussion gällande en flygande kvast: 

 
”Och vad vet du om det, Weasley, du skulle ju inte ha råd med halva 

handtaget ens”, fräste Malfoy tillbaka. ”Du och dina bröder måste väl spara 

ihop kvist för kvist.” 
 

(Rowling 1997, s. 203) 
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En annan sekvens som understryker detta är när Harry och Ron samtalar med Hagrid då 

Draco Malfoy och hans kumpaner Crabbe och Goyle plötsligt dyker upp: 

 
”Skulle du vilja flytta dig ur vägen?” hördes Malfoys kalla och släpiga röst 

bakom dem. ”Försöker du tjäna lite extrapengar, Weasley? Du hoppas väl 

att få bli skogsvaktare själv när du slutar på Hogwarts – den där kojan 

Hagrid har är väl som ett palats jämfört med vad din familj är van vid.” 

 

(Rowling 1997, s. 238) 

 

Att Harry väljer att umgås med familjen Weasley i stället för Malfoys bidrar till att man 

tidigt får syn på Harrys lojala och goda sida vilket gör kampen för rättvisa tydlig (Ostry 

2003, s. 89ff.). Harry har förmågan att känna medlidande och kunna identifiera sig med 

andra personer, vilka är egenskaper som Malfoys inte uppvisar någon gång i bokserien.  

 Harrys val är vad vi som läsare uppfattar som det rätta. Böckerna om Harry Potter vill 

tydligt förmedla att det viktiga inte sitter i ens egendomar eller pengar, vilket Harry aldrig 

tycks reflektera över när det kommer till hans val av vänner då han väljer med hjärtat. 

 I Harry Potter och De vises sten får man vid flertalet tillfällen ta del av Draco Malfoys 

yttringar om familjen Weasleys ekonomi, men någon egentlig anledning till hans hånanden 

blir aldrig utredd. Det man som läsare kan ana är avundsjukan som motiv och att Draco 

Malfoy förbittrat ger sig på Ron för att Harry valde Ron i stället för honom. Men det är inte 

bara Ron och Harry som Draco Malfoy ger sig på. Den fientliga kampen mellan Slytherin 

och Gryffindor, gott mot ont, påverkar alla, så även Harrys glömske och något klumpige 

klasskamrat Neville Longbottom: 

 
”Vet ni hur jag tror att de väljer ut folk till Gryffindors lag?” sade Malfoy 

med hög röst några minuter senare, då Snape beviljade Hufflepuff 

ytterligare ett straffkast utan någon som helst anledning. ”De tar folk som 

de tycker synd om. Titta, där är Potter, som inte har några föräldrar, och sen 
är det Weasleys, som inte har några pengar – du borde också vara med i 

laget, Longbottom, du har ju inget förstånd.” 

 [...] ”Longbottom, om förståndet var av guld skulle du vara fattigare än 

Weasley, och det vill inte säga lite.” 

 

(Rowling 1997, s. 272) 

 

Vad gäller kön och könsroller är Harrys vän Hermione Granger intressant. Hon kan ofta 

betraktas som en jämlik karaktär i förhållande till sina vänner. Hermione är en väldigt 

skarpsinnig och stark karaktär och stundvis kan hon upplevas helt överlägsen alla andra då 

hon oftast uppvisar bäst resultat vad gäller studier. Men trots att Hermione Granger är 

väldigt självständig och intelligent kan man se henne som en stereotyp som enbart briljerar 
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i kvinnliga, inte minst traditionella, områden som att vara lydig och duktig på lektionerna. 

Detta gör att de manliga karaktärerna intar roller som starka och överlägsna när det handlar 

om ”mod och handlingsförmåga” medan Hermione glider ur bild. Därigenom behöver inte 

de manliga karaktärerna vara särskilt dominerande vad gäller studieresultat – deras bragder 

gör dem alltså alltigenom märkbart enastående (Nikolajeva 2004, s. 132). 

 Det finns många exempel i Harry Potter-böckerna när Hermione blir räddad från faror 

eller blir fråntagen sin förmåga att handla, men det är särskilt en sekvens i Harry Potter 

och De vises sten som tydligt påvisar att kvinnliga karaktärer, i det här fallet Hermione 

Granger, är svaga när det gäller handlingsförmåga i svåra situationer.  

 Det är allhelgonafest på Hogwarts, men den blir inte särskilt långvarig då en av 

skolans lärare plötsligt springer in i salen och utropar att ett troll har tagit sig in i skolan. 

Det visar sig att trollet befinner sig på en av skolans toaletter, den toalett där Hermione 

Granger suttit och gråtit för sig själv. Harry och Ron beger sig dit och finner henne 

hopkrupen på golvet i ett försök att skydda sig från trollets vilda attacker. De lyckas rädda 

henne genom att använda sig av en trollformel som de lärt sig samma dag, en trollformel 

som får trollets stora klubba att sväva upp i luften för att sedan falla tungt och göra trollet 

medvetslöst (Rowling 1997, s. 211ff., 217). 

 Trots att Hermione är en mycket påläst karaktär som inte sällan har kunskapen nära till 

hands, blir hon personifierad som en svag och underordnad gestalt. Ur ett vidare perspektiv 

över hur män och kvinnor framställs i Harry Potter-böckerna kan man säga att män 

framställs oftare än kvinnor och dessutom beskrivs som visare, modigare, kraftfullare och 

roligare än de kvinnliga karaktärerna. De kvinnliga karaktärerna i böckerna är underställda 

männen vad gäller makt och auktoritet och tillskrivs ofta negativa eller irriterande 

egenskaper som exempelvis skvallrig, tankspridd, sträng eller räddhågad. Trots detta blir 

många av de feminina gestalterna viktiga då de håller ordningen och reglerna högt. 

Hermione Granger är ett exempel på en sådan karaktär, men också Professor McGonagall 

som är mycket beläst, strukturerad och rättvis men allt mindre modig och vis. Däremot 

fungerar hon som ett slags modersgestalt, liksom många andra kvinnliga karaktärer, då hon 

ständigt värnar om elevernas bästa och förespråkar sömn och välmående (Heilman 2003, s. 

221ff., 227ff.). 

 Karaktärsdrag som uppfattas som negativa hos manliga karaktärer är att de oftast inte 

uppfattas som särskilt känslosamma. Exempel på karaktärer som håller sin auktoritet högt i 

kurs, sällan uppfattas som glada och som gärna ser att olydnad bestraffas är professor 

Snape, vaktmästaren Argus Filch och Lucius Malfoy.  
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 Professor Quirrell, läraren i försvar mot svartkonster som visar sig vara lord 

Voldemorts tjänare i Harry Potter och De vises sten, är intressant när det rör manliga 

karaktärsdrag. I boken får man en bild av en stammande person som bär på typiskt 

kvinnliga, stereotypa egenskaper; han är räddhågad och uppfattas lätt som väldigt ynklig. 

Detta visar sig dock endast vara en roll som Quirrell spelar för att avleda misstankar, men 

trots detta upplever lärare och elever, och läsaren själv, honom trovärdig.  

 Harmione Granger och professor McGonagall är tydligt kvinnliga stereotyper som ofta 

har väldigt nära till den moderliga stämman som uppmanar att hålla ordning, struktur, 

regler och tider. Hermione nämner ofta läxor i första boken, och därmed är det också hon 

som påminner sina vänner Harry och Ron att göra sina läxor så att de blir inlämnade i tid. 

Även professor McGonagall påminner eleverna om att läsa till sina prov och att göra sina 

läxor i tid under bokseriens gång. Enligt henne går lathet inte att försvara och för att det 

skall vara så rättvist och lika för alla som möjligt, kan inga undantag från regler och 

bestämmelser göras.  

 När man studerar trollkarlssporten quidditch märker man att författaren strävat efter att 

ge båda könen utrymme. I skolans olika quidditchlag förekommer en del kvinnliga 

karaktärer, om än de bara är ett fåtal, trots att sporten i sig ger intrycket av att vara 

mansdominerad. Men även om sporten är mansdominerad blir likaså killar bortvalda. När 

det är dags för laget att finna nya medlemmar är det fritt för både tjejer och killar att söka 

en plats, och uttagningen sker på lika villkor – den som är skickligast får en plats.  

 Att kvinnliga karaktärer har både rätten och möjligheten att delta i uttagningarna i 

Quidditch kan liknas vid vad läroplanen säger. I Lpf 94 kan man under rubriken En 

likvärdig utbildning utläsa att flickor och pojkar skall få möjligheter till valfrihet i skolan. 

Deras val skall inte styras av könsrelaterade normer och därför blir jämställdhet en viktig 

del av skolans värdegrund (Hedlin 2006, s. 17f.). 

 Uppfattningar om vad som är manligt och kvinnligt inte skall spela någon roll i skolan, 

vilket Lpf 94 förespråkar. I Harry Potter-böckerna märker man väl att det finns stereotyper, 

exempelvis Hermione Granger och professor McGonagall som är typiskt kvinnliga, och 

likaså manliga. Professor Dumbledore är en arketyp så till vida att han är stark, självsäker 

och lugn, vis, en förebild för skolans elever, behärskar magins alla områden och låter sig 

inte luras av något eller någon. Dock bär Dumbledore även på andra drag, som lätt kan gå 

förbisedda då han i övrigt anses så kraftfull och stabil, som att han har en svaghet för 

karameller och stickmönster (det sistnämnda får man reda på i sjunde boken om Harry 

Potter).  
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 Skolans vaktmästare, Argus Filch, är en intressant karaktär. Hans uppgift är att hålla 

ordning i korridorer och se till att eleverna sköter sig, men trots att han borde vara en 

person som eleverna skall respektera och lyda är han inte det. Detta blir tydligare i Harry 

Potter och Hemligheternas kammare då det bland annat avslöjas att Filch är en ynk, det 

vill säga född och uppvuxen med en trollkarl som far och en häxa som mor men som själv 

inte besitter några magiska krafter (Rowling 1998, s. 184, 187). Argus Filch framställs som 

mycket vresig, lättlurad och allt annat än ödmjuk och förstående. Man kan anta att det är 

ett slags skydd från hans sida då han, i jämförelse med eleverna, inte kan trolla, och även 

att hans karaktärsdrag är en följd av att han känner sig svag och missanpassad i 

trollkarlssamhället då ynkar inte är särskilt vanliga.  

 

 

 

6 Diskussion 
 

 

6.1 Hogwarts och den svenska gymnasieskolan 

 
I min studie har jag studerat värdegrunden i Harry Potter och De vises sten samt hur den 

förhåller sig till den värdegrund som förmedlas i läroplanen för de frivilliga skolformerna, 

Lpf 94. 

 Eftersom jag utbildar mig till gymnasielärare valde jag att studera läroplanen för de 

frivilliga skolformerna. Det kändes relevant att välja just den läroplanen då värdegrunden i 

de olika svenska läroplanerna i sig är densamma. På Hogwarts möter eleverna valfrihet vad 

gäller studier, och eftersom de inte tar examen förrän de är sjutton år gamla, kände jag att 

Hogwarts också representerar ett yrkesförberedande gymnasium. Eleverna får under sitt 

femte år information om olika yrken i trollkarlsvärlden och därefter anpassas deras ämnen 

efter deras ambitioner.  

 Att det dessutom är en svensk läroplan och en svensk värdegrund, Lpf 94, kan givetvis 

också ha bidragit till att min analys stöter på eventuella kulturkrockar. Relationen mellan 

lärare och elever kan se betydligt annorlunda ut när man jämför svenska skolor med 

brittiska. Detta gäller även skolan som organisation. Hogwarts skiljer sig mycket från 

allmänna svenska gymnasieskolor särskilt då det gäller de institutionaliserade hierarkierna 

där prefektsystem förekommer.  

 Trots detta upplever jag ändå att böckerna om Harry Potter egentligen vill skildra en 

något så när vanlig skolgång, där sådant som kan förekomma i vilken västerländsk skola 
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som helst inträffar; exempelvis mobbning. Med andra ord kan det sägas att Harry Potter-

böckerna också exemplifierar det som inte får förekomma i skolsammanhang och det som 

strider mot viktiga värdegrundsprinciper.  

 

 

 

6.2 Harry Potter och intersektionalitet 

 
Ur ett intersektionellt perspektiv kan man tydligt se att det existerar sociala hierarkier i 

trollkarlsvärlden och att det finns både vardagliga och institutionaliserade maktordningar. 

Till exempel består de flesta lagkaptener i skolans quidditchlag av manliga karaktärer.  

 Vad skolans lärare anbelangar är också de underordnade en man, professor 

Dumbledore, och vaktmästaren Argus Filch underordnad lärarna – kvinnor som män. 

Filchs position i trollkarlssamhället kan verka låg av den anledningen att han är en ynk och 

därför blir han också begränsad vad gäller arbete efter sin ringa förmåga och 

funktionsduglighet.  

 När man undersöker lärarnas makt märker man ganska snabbt vilka som missbrukar 

den och vilka som brukar den med sunt förnuft och rättvisa. Professor Snape är ett exempel 

på en lärare som gärna missbrukar den. Han behandlar inte bara eleverna med orättvisa, 

han gör även skillnad på dem. Harry är ofta den som blir mest utsatt under lektionerna med 

Snape och när det kommer till mobbning är Snape snabb på att försvara sina egna elever 

tillhörande Slytherin. Gryffindorelevernas föreståndarinna, professor McGonagall, håller 

däremot rättvisans fana högt och bedömer alla elever lika.  

 Trots att lärarnas maktutövande varierar, är det ändå tydligt att Hogwarts som 

institution inte värderar människor efter etnicitet, klass eller kön när de antar sina elever. 

Alla elever med magiska förmågor har rätt att få en utbildning, oavsett om de är 

mugglarfödda eller inte, och man kan uppleva att skolans krav på elevuniformer är ett 

inslag för att eliminera klasskillnader. 

 Klasskillnaderna i trollkarlssamhället har att göra med sociala positioner. Ansedda 

häxor och trollkarlar som har gener i kända och storartade släkten har automatiskt mer 

makt än andra. Detta märks tydligt hos familjen Malfoy. Draco Malfoys far, Lucius 

Malfoy, har alltid haft en god hand med trolldomsministeriet och det är därför mycket svårt 

för någon att misstro honom eller ens vilja yppa en misstanke. I de senare böckerna om 

Harry Potter får man reda på att Lucius Malfoy är en dödsätare, anhängare till lord 
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Voldemort, och så även många av de häxor och trollkarlar som arbetar på 

trolldomsministeriet.  

 Ron Weasleys pappa, Arthur Weasley, arbetar också på ministeriet. Men trots detta 

faktum är han allt annat än högt uppsatt och respekterad. De klassrelaterade anmärkningar 

som Draco Malfoy ständigt utsätter Ron och hans syskon för, såsom bristen på pengar och 

att de inte tillhör någon av de bättre familjerna i trollkarlsvärlden, råkar även Arthur ut för 

av Dracos pappa Lucius. Man kan alltså förstå att den status som var och en har också styr 

ens sociala position i trollkarlssamhället.  

 Förtryck, trakasserier, främlingsfientlighet och en rad andra företeelser som strider 

mot demokratiska värden är vad som upprätthåller maktpositionerna. Till exempel stärker 

främlingsfientlighet, klasskillnader och mobbning familjen Malfoys makt, vilket gör att de 

inte kan ifrågasättas. Det finns ett implicit hot och en rädsla för att kritisera någon i 

familjen Malfoy, vilket gör att deras ställning bevaras och deras sätt att agera legitimeras. 

Malfoys sätt att värdera människor talar mot jämlikheten och demokratin då de ser till att 

föra en kamp för upprätthållandet av sociala kategorier och klasskillnader (Eilard 2008, s. 

29ff.). 

 När det gäller Hogwarts hierarkisystem kan man se att majoriteten av skolans 

professorer består av män. Albus Dumbledore uppfattas som varm och mild i sin 

rektorsposition, medan lärare som Severus Snape inte gör det. Snapes auktoritet utövas på 

ett ganska grymt sätt, inte helt olikt Malfoys, då han når respekt genom att håna och 

trakassera. Han är heller inte särskilt rättvis och drar sig inte för att göra poängavdrag för 

ett elevhem när han har en chans. Snapes beteende understöds inte av de andra lärarna, 

men han försvaras å andra sidan genom sin titel som lärare/professor. Hans maktposition 

kan, och får, därmed inte ifrågasättas av elever vilket kan uppfattas som ett 

ickedemokratiskt förhållningssätt.  

 Professor McGonagall är däremot en lärare som strävar efter att utöva sin auktoritet på 

ett rättvist sätt. Hon värderar inte eleverna olika och bedömer endast situationer efter vad 

hon vet, inte efter vad hon känner eller tycker.  

 Elevhemmen på Hogwarts bidrar till att normalisera maktordningar då Slytherin 

begränsar sig till renblodiga och förmögna häxor och trollkarlar. Det är tydligt att klass 

spelar en viktig roll och att människor marginaliseras på grund av sin etnicitet och 

klasstillhörighet. Klasskillnaderna bevaras därmed liksom människornas sociala och 

etniska positioner då en fjärdedel av skolan står för ett odemokratiskt system (Eilard 2008, 

s. 29ff.). 
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 Prefektsystemet är också intressant att studera utifrån ett intersektionellt perspektiv. 

Återigen bibehålls maktstrukturen genom att låta elever utöva sin makt över andra elever. 

En elev kan alltså tilldelas en helt annan status och maktposition, vilket bidrar till 

kategorisering av människor och ojämlikhet (Eilard 2008, s. 29ff.). 

 Husalferna, som förekommer i de senare böckerna om Harry Potter, är varelser som 

inte står särskilt högt i kurs i trollkarlssamhället. Trots att de i sig är väldigt mänskliga, 

förpassas de till ett slags slaveri där de lever för att tjäna trollkarlar och häxor. Det är ingen 

i böckerna som ifrågasätter detta, och det är heller ingen som anser att de borde få lön för 

det arbete de utför. Tvärt om ser trollkarlar och häxor på husalfernas arbetsförhållanden 

och villkor som något självklart. Det är först när Hermione Granger träder in i 

trollkarlsvärlden och får reda på husalfernas låga ställning som det börjar diskuteras om 

hur de tvingas leva som slavar. Hermione startar bland annat en kampanj för att frigöra 

dessa husalfer, så att de inte längre behöver utsättas för människors tvångsvälde. Ännu en 

gång kan man se hur kategorisering och ojämlikhet på grund av status tar sig uttryck och 

upprätthålls av ett hierarkiskt system.  

 

 

 

6.3 Harry Potter och värdegrund 

 
I och med att man som läsare får följa den unge karaktären Harry Potter från början till slut 

i De vises sten, märker man ganska snabbt vilken sida han representerar – den sida som 

kämpar för demokratiska värdegrundsprinciper. Man kan alltså utgå från att det finns en 

bakomliggande tanke med att vi får följa just honom, hjälten, och att den värdegrund som 

förmedlas i boken, genom karaktären Harry Potter och hans vänner, är väldigt lik den 

värdegrund som presenteras i Lpf 94. 

 Att vi både följer Harry genom böckerna och får läsa om sådant som han och hans 

vänner tvingas utstå, sådant som strider mot vad grundläggande demokratiska värden 

förmedlar, är ett tecken på att vi befinner oss på värdegrundens sida. Som läsare 

sympatiserar vi med Harry Potter och genom hans ögon får vi lättare syn på vad som inte 

får förekomma, det vill säga sådant som strider mot värdegrunden.  

 Om vi däremot ingående fått följa lord Voldemort och hans planer att erövra 

trollkarlssamhället och förinta alla mugglarfödda, blir förmedlingen av vad som är rätt, gott 

och eftersträvansvärt komplicerad. Att handla gott och ”moraliskt” är alltid 
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eftersträvansvärt och det är också den norm som gör sig gällande i såväl samhälle som 

skola (Orlenius 2001 s. 15f.).  

 Som läsare är det lätt att förstå Harry Potter. Vi kan hurra och gråta medan vi läser just 

för att vi känner av det verkliga i honom, hans tankar och känslor som gör honom till en 

alldeles vanlig människa. Han blir arg, han blir upprörd, men främst tilltalar han läsaren 

eftersom att hans avsikter i grunden är goda och då han för en kamp för rättvisa. Ett 

mänskligt beteende skapar således en känslomässig kontakt till sina läsare, och oavsett 

vilken sida en karaktär representerar kan man ändå relatera och förstå. 

 Harry Potter suddar ut gränserna mellan socioekonomiska klasser då det han söker hos 

sina vänner inte har med pengar eller prylar att göra. Dock kan man tycka att det är 

märkligt att Harry Potter själv sitter på en smärre förmögenhet, men man kan också vända 

på det och anse att det är nödvändigt för att klarare få syn på hans godhet och vilja att välja 

vänner med hjärtat. Om Harry Potter inte hade ägt några pengar, hade vi lättare kunnat 

förstå varför det inte spelar någon roll när det kommer till hans val av vänner. Man kan 

även tänka att någon form av avundsjuka gentemot Draco Malfoy hade legat begravd inom 

Harry Potter om han hade varit fattig, och att han därför sympatiserar med sin vän Ron 

Weasley. Men då Harry Potter faktiskt har pengar anser jag att det understryker att han inte 

drabbas av storhetsvansinne och glömmer sin torftiga tid hos familjen Dursley, utan i 

stället känner medkänsla för människor som har det knapert och känner sig utsatta. Detta 

kan än en gång liknas vid vad Lpf 94 förespråkar – att känna solidaritet med svaga och 

utsatta (Lärarens handbok s. 37). 

 Oavsett hur man väljer att se på Harry Potter, kan han som ensam karaktär i längden 

bli en aning blek och svårdiskuterad. Därför får vi också följa hans vänner Ron Weasley 

och Hermione Granger en hel del. Varför det bidrar till att man kan diskutera Harry och 

hans hjälteroll, är för att man oftast får syn på karaktärsdrag, åsikter och tankar när 

huvudkaraktären är i samspel med andra. Att Hermione är mugglarfödd och Ron fattig, 

gynnar Draco Malfoy att håna dem, och därmed strider Draco Malfoy mot värdegrundens 

innebörd på alla tre punkter – mobbning, främlingsfientlighet samt klass och kön. Detta 

förstärker Harrys och hans vänners val av den goda sidan, den rättvisa sidan, och därför 

blir det också lättare för läsarna att se detta.  
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7 Slutord 
 
 

Böcker kan analyseras på olika sätt, utifrån olika perspektiv och vinklar, exempelvis 

utifrån ett mer verklighetsförankrat och realistiskt plan och med andra teman i stället för 

värdegrund. Att Harry Potter och De vises sten stannade vid denna typ av analys innebär 

inte att det är där det måste stanna. Det går lika bra att behandla denna bok med hjälp av 

andra teman, och det är inget som antyder att jag har lyckats inbegripa allt som har med 

skolans värdegrund att göra i min analys. Naturligtvis kan man också disponera analysen 

på ett annat sätt, men för mig kändes denna metod, valet att plocka ut citat som anknyter 

till olika kategorier av skolans värdegrund, mer strukturerad och väldisponerad.  

 Att balansera mellan att själv analysera och framföra vad tidigare analyser säger om 

ett visst fenomen, kan upplevas en aning riskfyllt. Trots att jag på vissa ställen har valt att 

stödja min analys med tidigare forskning, var avsikten aldrig att låta den prägla mitt sätt att 

tänka kring bokens intriger. Däremot vill jag hävda att tidigare forskning har varit till stor 

hjälp för att finna eventuellt förlorade komponenter som har med värdegrund att göra, och 

som kan vara värdefulla att behandla. 

 Under studiens gång har jag bland annat fått stor kännedom om värdegrund och hur 

den är tänkt att genomsyra den svenska skolan, och även en del uppslag om hur man kan 

använda litteratur och andra medier för att diskutera just värdegrundfrågor. Svenskämnet är 

ett demokratiämne (Kåreland 2009, s. 106f.), men hur tänker man ”demokratiskt”? 

 De grundläggande demokratiska värden som skall förmedlas är inte bara omfattande, 

utan också någonting som man som lärare måste vara förtrogen med för att kunna föra 

reflekterande diskussioner om exempelvis mobbning tillsammans med elever. Litteratur är 

därför ett mycket användbart medel när man skall diskutera värdegrund i klassrummet då 

böcker och dess teman kan stödja en diskussion. 

 Varför man över huvud taget skall diskutera värdegrund och göra eleverna 

uppmärksamma på att en sådan finns, kan ge skiftande svar. Jag tror dock att svaren i 

grund och botten vill säga samma sak: det är nödvändigt för att skolan skall kunna 

upprätthålla demokratin, för att eleverna skall förstå vad ett demokratiskt samhälle vilar på 

för grund och därmed också kunna agera som demokratiska medborgare. Skolans uppgift 

är således inte bara att förmedla kunskaper utan också att förankra grundläggande 

demokratiska värderingar och verka för ett jämställt och jämlikt samhälle (Hedlin 2006, s. 

17ff.). 
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 Att leva och tänka värdegrund är inte det enklaste i alla situationer, men genom att 

reflektera över och diskutera vad värdegrunden vill förmedla, blir man som människa mer 

bekant med vilken roll var och en spelar för att en trygg miljö skall kunna infinna sig. ”Vad 

tänker jag om mobbning? Hur skulle jag agera?” är en god utgångspunkt – att först tänka 

utifrån sig själv för att sedan kunna tänka in sig själv i större sammanhang. Allt startar hos 

individen. 

 Harry Potter och De vises sten anser jag vara en angelägen ungdomsbok att använda i 

klassrummet då den behandlar många värdegrundsaspekter, men även de andra böckerna i 

serien om Harry Potter skildrar sådant som rör värdegrund. Då böckerna har tilltalat så 

pass många ungdomar runt om i världen kan det vara spännande att använda dem för att 

diskutera just värdegrund och låta eleverna se på böckerna ur ett, kanske för dem, aningen 

annorlunda perspektiv.  

 Jag tror att Harry Potter kan vara ett uppskattat och roligt inslag i undervisningen. 

Under en av mina verksamhetsförlagda utbildningar lät jag eleverna se en dokumentär som 

handlade om J.K. Rowling, hennes författarskap och allt som rör Harry Potter. Detta 

uppfattade jag var väldigt omtyckt och ser därför att det definitivt kan vara värt att prova 

på att använda böckerna, eller varför inte filmerna, likaså.  

 Att reagera på sådant som strider mot värdegrunden blir inte lättare av att inte prata 

om den, särskilt inte för elever. Jag själv tycker att man skall uppmuntra elever att våga 

uttrycka sig fritt, men också bemöta vad de säger. Det är skillnad på att sporra åsikter som 

talar mot grundläggande demokratiska värden och sådant som talar för dem, men oavsett 

vad som kommer upp till diskussion är det viktigt att behandla det som sägs med kunskap 

och som lärare se till att främja eleverna när de håller på värdegrundens budskap. 

 
 ”Det finns alla möjliga sorters mod”, sade Dumbledore och log. ”Det 

behövs en hel del tapperhet för att vi ska våga göra motstånd mot våra 

fiender, men precis lika mycket för att våga göra motstånd mot våra vänner. 

Därför tilldelar jag mr Neville Longbottom tio poäng.” 

 

(Rowling 1997, s. 371f.) 
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