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Förord 

Vi som har skrivit detta examensarbete heter Rickard Ling och Karl Sjödin. Under våra 
femåriga studier, på Högskolan i Gävle, har vi insett vikten av att läsa och förstå texter. 
Att läsa och att förstå texter handlar om att ta del av flera perspektiv av företeelser som 
från början verkar självklara. Vi är även övertygade om att den verbala dialogen 
genererar insikt i att förstå dessa perspektiv. 
 Under vår skrivprocess har vi fått stöd från flera håll. Detta stöd har gett 
oss förutsättningar att nå målet att färdigställa examensarbetet. Vi vill tacka vår 
handledare Britt Johanne Farstad som handlett oss samt Jonas Persson och Fredrik 
Jansson som läst vårt arbete i etapper under processen. Jonas och Fredrik har gett oss 
tillfredställande respons på hur vi kunnat gå vidare i examensarbetet.



 

 



 

 

Abstract 

I denna uppsats undersöks hur J.K. Rowling gestaltar identitetsskapandet av Harry 
Potter i Harry Potter-serien som består av sju böcker. Sedan presenteras möjligheterna i 
litteratursamtal med utgångspunkt i skönlitteraturen Harry Potter-serien med temat 
identitetsskapande. Diskussionen om möjligheterna i ett litteratursamtal utgår från sex 
läsarter, som är den handlingsorienterande läsarten, den betydelseorienterade läsarten, 
den värderingsorienterade läsarten, den subjektsorienterade läsarten, den 
intentionsorienterade läsarten och den metakognitiva läsarten. 
 Undersökningen av Harry Potter-serien baseras på en kvalitativ metod för 
narrativanalys då tolkning och analys presenteras i resultatet och analysen. Studien 
presenterar Harry Potters identitetsskapande utifrån fyra kategorier. Den första 
kategorin är den osäkra identiteten, den andra kategorin är den förbestämda identiteten, 
den tredje kategorin är den sökande identiteten och den fjärde identiteten är den 
etablerade identiteten. 
 
Nyckelord: Harry Potter, identitetsskapande, litteratursamtal, läsarter 
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1. Inledning 

“Det är våra val i livet, Harry, som visar vilka vi egentligen är, mycket mer än 
våra medfödda egenskaper.” 

-Albus Dumbledore 

I denna uppsats undersöker vi hur J.K. Rowling, författaren till Harry Potter-serien, 
gestaltar identitetsskapandet av karaktären Harry Potter. Harry Potter-serien består av 
sju böcker och handlar om Harry. Han får reda på att han är en berömd trollkarl och nu, 
när han fyllt elva år, ska han börja studera en sjuårig häx- och trollkarlsutbildning på 
skolan Hogwarts. Men Harry studerar bara sex år på Hogwarts. Han tvingas konfrontera 
Lord Voldemort som återvänt till sin fulla kraft efter att förlorat den i ett försök att 
mörda “den som har makten att besegra Mörkrets herre”, vilket står i profetian och 
syftar på Harry. Första gången Lord Voldemort försökte mörda Harry, studsade 
dödsbesvärjelsen tillbaka och gav Harry ett unikt blixtformat ärr i pannan, vilket också 
orsakade att Lord Voldemort förlorade sin kraft. Samtidigt som Harry studerar på 
Hogwarts söker sig Lord Voldemort tillbaka för att bli världens mäktigaste trollkarl och 
få makten över världen. Men i vägen står Harry Potter, pojken som överlevde.  
 Det inledande citatet är en replik av Albus Dumbledore, rektor på 
Hogwarts. Vi tolkar att “valet” är ett av de centrala teman som framgår i Harry Potter-
seriens intrig men även en central del i ett identitetsskapande. Vi utgår från ett 
socialkonstruktivistiskt perspektiv vilket betyder att identitet skapas i interaktion med 
andra människor. Kopplat till Dumbledores replik, föds vi alltså inte med förutbestämda 
villkor utan individen värderar kvalitativt sina val av identitet utifrån det sociala 
sammanhanget. 

I denna studie analyseras gestaltningen av Harry Potters identitetsskapande med 
en kvalitativ narrativanalys. Gestaltningen av Harrys identitetsskapande analyseras 
utifrån James E. Marcias (1966) modell då vi har format modellen som en 
identitetsprogression så att det passar vår analys. Modellen innefattar fyra stadier. De 
fyra stadierna är den osäkra identiteten, den förbestämda identiteten, den sökande 
identiteten och den etablerade identiteten. Utifrån de fyra stadierna tydliggörs Harrys 
identitetsskapande från en början till ett slut i intrigens händelseförlopp. 
 Denna uppsats är ett examensarbete inom ämneslärarprogrammet vilket 
därför gör det relevant att använda en didaktisk inriktning. Ämnesplanen formulerar 
litteraturdelen mot att litteraturundervisningen ska ge eleven självinsikt och ge en 
förståelse för andra människors erfarenhet och livsvillkor. Får att nå styrdokumentets 
formulering argumenterar vi för litteratursamtal. I litteratursamtalet betonas samtalets 
möjligheter, vilket betyder att lärare och elever tillsammans genomför en dialog om en 
gemensamt läst text. Michael Tengberg undersöker i sin avhandling Samtalets 
möjligheter: Om litteratursamtal och litteraturreception i skolan (2011) möjligheten av 
att samtala om en gemensamt läst litteratur utifrån både ett lärarperspektiv och ett 
elevperspektiv. Det primära syftet med litteratursamtal är att utveckla elevens reception. 
Reception definieras som att vara en socialiseringsprocess då eleven, med hjälp av 
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litteraturen, ska bearbeta och revidera sitt sätt att tänka och betrakta omgivningens 
företeelser.  Samtalet ska bidra med fler alternativa infallsvinklar av ett problem genom 
att tillsammans prata om en text då varje individ tolkar texten utifrån individuella 
erfarenheter, värderingar samt läsvana. 

1.2. Syfte & Frågeställning 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur J.K. Rowling gestaltar Harry Potters 
identitetsskapande. Det sekundära syftet med föreliggande studie är att argumentera för 
de möjligheter som litteratursamtal medför utifrån temat identitetsskapande. 

1. Hur gestaltas identitetsutvecklingen av karaktären “Harry Potter” i J.K. 
Rowlings bokserie? 

2. Vilka sekvenser gestaltas som påverkande faktorer i Harry Potters 
identitetsskapande? 

3. Vilka möjligheter bidrar ett litteratursamtal med då samtalet utgår från ett 
tematiskt arbete om identitetsskapande?  
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2. Bakgrund 

I föreliggande kapitel presenteras en bakgrund. I bakgrunden presenteras tidigare 
forskning med syfte att lyfta tidigare studier om Harry Potters gestaltning. Sedan 
presenteras ett teoretiskt perspektiv. Det teoretiska perspektivet handlar om 
identitetsskapande och utgår från en socialkonstruktivistisk ansats för hur individen 
formar sig en identitet. Det teoretiska perspektivet motiverar ståndpunkter i hur Harry 
Potters identitetsskapande gestaltas, vilket diskuteras i kapitlet ”Diskussion”. 
Fortsättningsvis kommer den didaktiska inriktningen presenteras med en bakgrund för 
de möjligheter litteratursamtal kan ge undervisning samt hur man kan arbeta med den 
skönlitterära genren fantasy i skolan.  

2.1. Tidigare forskning 

I det här avsnittet presenteras tidigare forskning som har relevans för undersökningens 
syfte. I databasen Google Scholar samt relevant facklitteratur söker vi tidigare forskning 
angående gestaltning av Harry Potter. De artiklar som används är peer reviewed och de 
sökord som använts är Harry Potter and identity, Identity in Harry Potter, Identity 
Development. 

2.1.1. Identitet utifrån magiska objekt 

Nicholas Sheltrown (2009) skriver i sitt kapitel “Harry Potter’s world as a morality tale 
of technology and media” i boken Critical perspectives on Harry Potter (Heilman, 
2009) hur identitet i J.K. Rowlings bokserie kan avläsas genom de magiska teknologier 
som presenteras i böckerna. De föremål som främst kan sägas ge en indikation på 
karaktärers identiteter är trollstavarna, Sorteringshatten och Mörd-spegeln. 
Trollstavarna, menar Sheltrown (s. 50), väljer sin ägare vilket innebär att trollstavens 
egenskaper motsvarar egenskaper hos trollkarlen eller häxan den väljer. På grund av 
denna information kan läsaren tidigt i den första boken se att Harry och Mörkrets herre 
har liknande egenskaper. Den trollstav Voldemort besitter har en tvillingstav som väljer 
Harry till sin ägare (Sheltrown, s. 50). Utöver att trollstaven väljer sin ägare innebär den 
en status. Tack vare staven är trollkarlar och häxor mer benägna att utföra en större 
repertoar av besvärjelser som de annars inte kunnat utföra. Utan trollstaven tappar 
trollkarlen alternativt häxan sin status och får en underordnad position (Sheltrown, s. 
51). Hagrid som blev relegerad från Hogwarts miste rätten till sin trollstav och därmed 
rätten till att vara trollkarl. Fast han fortfarande har magiska krafter måste han be en 
överordnad om lov för att använda dessa. Ytterligare ett exempel är när Lucius Malfoy 
tvingas överlämna sin trollstav till Lord Voldemort. Förutom att Voldemorts stav inte 
har förmågan att döda Harry eftersom deras stavar har en tvillingkärna bestraffas Lucius 
Malfoy även för sin illojalitet och sina tidigare misslyckanden gentemot Voldemort. 
Genom att överlämna eller förlora sin trollstav överger trollkarlen alternativt häxan den 
man är och den stav man tillhör (Sheltrown, s. 51 - 52). 
 Bortsett från trollstaven finns också Sorteringshatten som en teknologisk 
magi-produkt. Sorteringshatten används för att placera förstaårselever på Hogwarts 
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skola för häxor och trollkarlar i fyra olika elevhem utifrån vad de besitter för 
karaktäristiska drag och färdigheter. Sheltrown (2009, s. 50) förklarar de fyra 
elevhemmen enligt följande; i Hufflepuff placeras de ”accepterande” (de hårt arbetande, 
och dedikerade), i Ravenclaw de intelligenta, i Gryffindor placeras de modiga och, till 
sist, i Slytherin placeras de opportunistiska. Sorteringshatten, menar Sheltrown vidare, 
finner att Harry besitter många av de olika egenskaperna och har därför svårt att placera 
honom, men övervägandet lutar åt Slytherin. Eftersom Harry har vetskap om att det var 
där Mörkrets herre, han som mördade Harry Potters föräldrar, placerades vädjar han till 
Sorteringshatten att istället bli placerad i något av de övriga hemmen. Harry placeras i 
Gryffindor men kommer framöver i serien att börja fundera över om Sorteringshatten 
verkligen gjorde rätt (Sheltrown, s. 50 - 51). 
 Mörd-spegeln (eng. Mirror of Erised) är en spegel som förekommer som 
föremål för identiteter. Mörd-spegeln visar det som hjärtat allra mest önskar och längtar 
efter. Harry upptäcker detta objekt under en av sina nattliga utflykter och vad han ser 
när han tittar in i den är sina föräldrar. Efter att han har berättat om mörd-spegeln för 
Ron får läsaren även ta del av vad Ron önskar mest av allt, vilket är att vara 
framgångsrik och hålla elevhemspokalen samt quidditch-pokalen. Sheltrown (2009, s. 
52) menar att man genom den reflektion som framställs kan få en inblick i en karaktärs 
identitet. Poängen Sheltrown pekar på är att identitet i böckerna om Harry Potter visar 
sig genom teknologiska objekt på liknande sätt som identitet speglas i materiella ting i 
vår “mugglar-värld”. Bland annat finns det “mac-användare”, Jeep-entusiaster m.m. 
Dessa exempel, menar Sheltrown (s. 52 - 53), är bara några exempel som bekräftar den 
roll som tekniken spelar för identitetsutvecklingen i samhället. 

2.1.2. Identitetsutveckling genom guidad läsning och uppföljning 

Andrew J. Frank & Matthew T.  McBee (2003) rekommenderar användandet av Harry 
Potter och de vises sten till lärare för att tillsammans med sina elever ta sig an de 
identitetskriser och den identitetsutveckling som Rowlings karaktärer stöter på. Dock 
poängterar de vikten av att läraren förser sina elever med verktyg för en så kallad 
“guidad läsning” (s. 35 - 36). De talar då om ett begrepp, biblioterapi (eng. 
bibliotherapy). De skriver följande:  

The term bibliotherapy refers to any process of using written material to foster 
social, emotional, or psychological growth (Halstead, 2002). The most common 
type of bibliotherapy is clinical and involves the use of self-help books to 
augment psychotherapy or counseling. Another type of bibliotherapy, more aptly 
referred to as developmental bibliotherapy, uses fiction to address normative 
social and developmental concerns of people at all levels of development (Frank 
& McBee, 2003. s. 35).  

För det första ska eleverna få utveckla sina sociala, emotionella och psykologiska 
förmågor genom läsningen. För det andra kan de vända sig till litteraturen för att 
adressera normativa sociala bekymmer och utvecklingsbekymmer hos karaktärer som 
befinner sig i olika stadier av identitetsutvecklingen. Det här är dock en svår typ av 
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läsning. Därför menar de att eleverna måste få en vägledning i läsningen för att kunna 
bedriva läsning av detta slag. Genom utvecklande biblioterapi (eng. developmental 
bibliotherapy) menar de att läsaren identifierar sig med olika karaktärer och händelser i 
böckerna och refererar dessa till sin vardag. I och med denna typ av läsning kan de lära 
sig att effektivt handskas med likartade svåra situationer och känslor som kan komma 
att uppstå i elevernas egna utvecklingsfaser (Frank & McBee, 2003. s. 35). 
 En annan aktivitet Frank & McBee (s. 37) förespråkar till följd av 
biblioterapi är uppföljning av läsningen. Frank & McBee citerar Hébert och Funer “To 
simply read a good book with an entire class is not bibliotherapy” (s. 172 se Frank & 
McBee, 2003. s. 37). Därför blir också uppföljning i form av diskussion och aktiviteter 
minst lika viktig som läsningen själv om läraren vill att läsningen ska ha någon inverkan 
på eleverna. Genom guidad läsning kan läraren inspirera till, i uppföljningen, ett 
uppriktigt och ärligt klassrum då målet är att eleverna ska våga tala om och referera sina 
egna identitetsutvecklingsproblematiker utifrån karaktärerna i boken (s. 36 - 37). Dock 
belyser författarna även vikten för lärare att känna av situationen så att inte eleverna i 
sina diskussioner utlämnar en allt för stor sida av sig själva och att läraren i så fall bör 
avleda uppmärksamheten och på ett professionellt sätt återkomma till ämnet. 

2.1.3. Identitet utifrån val och handlingar 

Det finns läsare av Harry Potter-serien som kritiserar bokserien utifrån ett teologiskt 
kristet perspektiv och anser att J.K. Rowling lockar barn och ungdomar till ockultism. 
Catherine Jack Deavel & David Paul Deavel (2002, s. 50) avfärdar denna kritik 
eftersom de anser att Harry Potter-serien, istället för magi och ockultism, handlar om 
identitetsskapande. Karaktärer i fantasygenren brukar ofta visa på att huvudkaraktären 
är förknippad med ett redan på förväg bestämt öde, vilket Deavel & Deavel också 
motsätter sig. De menar att tanken om att vara ödestroende är fel, eftersom de istället 
anser att man formar sitt eget öde snarare än att det ligger utstakat för en. Bland annat 
finns det exempel på just sådana karaktärer i böckerna. Draco Malfoy tror på renrasighet 
och födslorätt. Även läraren i spådomskonst, Sibyl Trelawney, tror på ödet då hon 
förutser framtiden och utsäger profetior. Hennes förutsägelser visar sig, förutom vid två 
tillfällen, har varit fel vilket betonas av professor McGonagalls replik “Du behöver inte 
säga mer, Granger. Säg mig, vem ska dö i år?”. Av samma resonemang säger moster 
Petunia att “If there’s something wrong on the inside, there’s nothing anyone can do 
about it.” (Deavel & Deavel, 2002. s 51 - 52). 
 Motsats till de ödestroende karaktärerna gestaltas Dumbledore som en 
karaktär vilken tror på att man formar sitt egna öde. Av Dumbledores utsaga om att 
forma det egna ödet ger anledning till att se böckerna på samma sätt som honom. Likt 
Dumbledore menar då Deavel & Deavel (s. 53) att ens framtid inte är utlagd i något 
förutbestämt öde, utan kan påverkas av de val man gör i livet. Allra tydligast, menar 
författarna, framgår det att Dumbledore förhåller sig till denna syn på livet i den andra 
boken i ordningen. Harry är konfunderad över de många likheter som finns mellan 
honom själv och Voldemort och han undrar ifall Sorteringshatten (se tidigare avsnitt om 
Identitet utifrån magiska objekt) verkligen gjorde rätt som inte placerade honom i 
elevhemmet Slytherin. Till svar på dessa funderingar ger Dumbledore svaret att det inte 
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är vad vi föds till, utan våra val som definierar oss, något som Deavel & Deavel ställer 
sig bakom; “It is in freedom that human dignity and human identity is found.” (Deavel 
& Deavel, 2002. s. 53).  
 De stora val Harry ofta ställs inför under bokseriens gång definierar vem 
han är. Men de val han gör, hävdar Deavel & Deavel (2002, s. 58 - 59), är inspirerade 
från hans föräldrars handlingar och utifrån den uppoffring de gjorde för honom som 
spädbarn. Det tydligaste exemplet, menar de, är när Harry i den tredje boken befinner 
sig i Spökande Stugan tillsammans med sina vänner Ron och Hermione, professor 
Lupin, Sirius Black och Peter Pettigrew. Pettigrew var Lily och James Potters 
hemlighetsväktare och var även den person som förrådde Harrys föräldrar. Han angav 
deras hemliga position till Voldemort och fick Sirius Black, Harrys gudfar, falskt 
anklagad för det brott Pettigrew här begått genom att iscensätta sin egen död bland en 
massaker då Black försökte hindra och straffa honom. Trots Black och Lupins försök att 
hämnas genom att döda Pettigrew hindrar Harry dem på grund av att han inte tror att 
hans far hade önskat att Lupin och Black skulle bli mördare för hans skull. Detta visar 
på att han inte liknar sin far enbart till utseendet, utan också till sättet vilket kan tolkas 
som en motsägelse för Dumbledores uttalande om det förutbestämda ödet (Deavel & 
Deavel, 2002. s. 59).  
 Den kritik som riktats mot J.K. Rowling och hennes serie om Harry Potter 
argumenterar Deavel & Deavel mot. De anser att serien fortfarande håller god nivå i 
avseendet att romanerna förespråkar en god moral genom Harry Potters handlingar och 
vägval. Något som den “goda” kristendomen menar ska göras (Deavel & Deavel, 2002. 
s. 62). 

Sammanfattningsvis har vi presenterat tidigare forskning inom området för 
identitetsskapande i bokserien om Harry Potter. För det första visade vi på Sheltrowns 
(2009) idéer om de teknologiska magiska objekt som avslöjar och bekräftar identiteten 
hos olika karaktärer i böckerna. Han fann bland annat Sorteringshatten som placerar nya 
elever i respektive elevhem utifrån deras karaktäristiska egenskaper och begåvningar. 
Trollstavarna som väljer sin trollkarl eller häxa utifrån de egenskaper de besitter och till 
sist Mörd-spegeln som visar en karaktärs innersta längtan och önskningar. Genom 
dessa, menade Sheltrown (2009, s. 52) att läsaren kan se djupt in i identiteten hos en 
karaktär. 
 Vi har även presenterat Frank & McBees (2003) forskning som visar hur 
lärare genom Harry Potter och de vises sten kan bedriva undervisning som gynnar 
processen i det egna identitetsskapandet hos eleverna. Dels utifrån en guidad läsning där 
man kan identifiera sig med karaktärer och lära av deras handlingar i vissa situationer. 
Och dels genom att göra uppföljning till läsningen och diskutera dessa interaktioner och 
händelser för att lära av dem genom ett så kallat utvecklande biblioterapi. De menar att 
läraren genom en guidad läsning av boken, och med en ordentlig uppföljning till 
läsningen, kan uppnå vad de kallar bibliotherapy där elever som befinner sig i en sorts 
identitetskris kan lära sig att hantera deras egna rollförvirringar i identiteten (Frank & 
McBee, 2003. s. 35). Slutligen presenterades Deavel & Deavels (2002) argumentation 
och avståndstagande från den kristna kritiken mot böckerna, det vill säga att böckerna 
skulle leda barn och ungdomar mot det ockulta och anti-kristna med magin som 
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framställdes. Deavel & Deavel avfärdar kritiken eftersom de anser att kritiken står på 
vag grund och att kritikerna missat de centrala punkter som genomsyrar bokserien. De 
anser att böckerna istället handlar mer om karaktär och moral som kan utläsas i de val 
och handlingar Harry Potter gör och de menar vidare på att dessa moralbaserade 
handlingarna genomsyras av den kristna principen för vad som är gott och rätt (Deavel 
& Deavel, 2002. s. 62). 

 

2.3. Samtalets möjligheter 

I detta avsnitt presenteras samtalets möjligheter utifrån samtal som en dialogisk process 
som syftar till att samtala om texter av en gemensamt läst litteratur. Detta avsnitt är 
knutet till denna studies didaktiska inriktning som enligt syftesformuleringen är det 
sekundära syftet. Avsnittets titel “Samtalets möjligheter” är inspirerad av Mikael 
Tengbergs avhandling Samtalets möjligheter: om litteratursamtal och 
litteraturreception i skolan (2011) som även är utgångspunkten i den argumentation 
som visar vilka möjligheter ett litteratursamtal bidrar med. Med andra ord, ämnar vi inte 
att presentera den ideala undervisningsmetoden för hur ett litteratursamtal ska gå till. 

Vi kommer först presentera skolverkets styrdokument angående 
litteraturundervisning för att sedan redogöra för vad forskningen säger om litteratur och 
samtalets möjligheter. I det andra avsnittet kommer sex läsarter presenteras: 
handlingsorienterade-, betydelseorienterade-, värderingsorienterade-, subjekts-
orienterade-, intentionsorienteradeläsarten samt metakognitiva läsarten. 

2.3.1. “Det är kul att prata om det här, jag har aldrig tänkt så” - Mål och 
möjligheter med litteratursamtal 

Rubrikens citat är en kommentar av ett informellt samtal med en av denna studies 
skribenters bekanta, som handlade om fiktionen Harry Potter. I samtalet berättade 
personen om sina upplevelser då hen har läst boken flera gånger på både svenska och 
engelska. Samtalet avslutades med den ovanstående kommentaren då hen fick höra om 
en ny insikt om hur Harry Potter-fiktionen kan tolkas. Vad samtalet handlade om är inte 
relevant utan det är just samtalets funktion vi vill betona här. Samtalet har bidragit till 
en ny insikt, som utvecklats av ett dialogiskt samtal om den lästa litteraturen. 

Tengberg presenterar i sin artikel Läsarter och lässtrategier i skolans 
litteratursamtal - en pilotstudie (2009) möjligheter i litteratursamtal för att eleven ska 
utvidga sitt perspektiv i det lästa. Eleverna i studien har arbetat med romanen 
Vinterviken. Ett av Tengbergs avslutande resonemang poängterar att samtalet bidrog till 
en diskussion om genus. En del av tjejerna i klassen berättade att kvinnorna i romanen 
objektifieras, vilket killarna inte reflekterat över. Innan lektionen avslutades fick de 
skriva en kort notis utifrån frågan om de noterat något. Killarna skrev att tjejerna sa att 
kvinnorna objektifieras. Detta exempel av ett litteratursamtal har liknande utgång som 
avsnittets första exempel, det vill säga att en utvecklande insikt har skapats. Insikten har 
egentligen inte skapats genom att läsa romanen Vinterviken utan istället genom att 
litteratursamtalet tryckte på en allmänmänsklig punkt, det vill säga en kritik av manliga 
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och kvinnliga könsmönster. Generellt har tjejernas respektive pojkarnas förkunskaper 
och förväntningar på textens ord, begrepp, sinnesupplevelser och föreställningar av 
stereotypa företeelser bidragit till en diskussion som har utvecklat insikten och 
medvetenheten om könsmönster. 
 I den föreliggande studien ligger fokus på litteratursamtal i undervisning. I 
styrdokumentens ämnesplan för Svenska formuleras syftet med ämnet samt vilka 
förutsättningar eleven ska ha för att utveckla olika förmågor och kunskaper. I syftet som 
är kopplat till litteratur förekommer begreppet “förmåga” som en gemensam nämnare i 
hur undervisningen ska arbeta med litteratur. Gy11 (Skolverket 2011) formulerar att 
svenskämnets syfte är:  

[...] att eleverna utvecklar sin förmåga att [...] läsa och arbeta med texter, både 
skönlitteratur och andra typer av texter. Eleverna ska ges möjlighet att i 
skönlitteratur se såväl det särskiljande som det allmänmänskliga i tid och rum. 
Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmågan att använda 
skönlitteratur[...]som källa till självinsikt och förståelse av andra människors 
erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar. Den ska utmana 
eleverna till nya tankesätt och öppna för nya perspektiv. 

Sista raden i ämnets syfte formulerar att i “undervisningen ska eleverna få möta olika 
typer av skönlitteratur [...] få sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, intressen 
och den egna utbildningen.”. Eleven ska alltså utveckla förmågor att analytiskt använda 
litteraturen för att, både särskiljande och allmänmänskligt, finna en mening som 
utvecklar insikter om eleven själv och andra. 

Louise M. Rosenblatt (2002) förklarar att språket är en social handling och den 
tryckta boken är ett förmedlande av ett språk. Hon skriver om en komplicerad handling, 
som hon kallar läshandling, och beskriver bland annat att läshandlingen handlar om att 
tolka ord som symboliska tecken med syfte att ge ordet en större betydelse än vad som 
ordagrant står i den tryckta texten. Förmågan att använda litteraturen på så sätt som 
Rosenblatt förmedlar, även i samband med skolverkets formuleringar, kräver att läraren 
stöttar eleven för att utveckla sin läshandling så att eleven kan använda litteraturen på 
det tänkta sättet. Annars förblir litteraturens ord, meningar och stycken bara 
meningslösa bläckfläckar på ett papper. 
 Men, litteraturen består av mer än meningslösa bläckfläckar på ett papper. 
Utifrån litteratursociologiska studier forskas det om hur samhället skildras i litteraturen, 
hur litteraturen fungerar i samhället samt vilka villkor som gäller för interaktionen 
mellan produktion och konsument (Svedjedal 2002, s. 96). Från början är det en individ 
som lever i ett socialt sammanhang. Individen får kognitiva tankar som individen på ett 
metodiskt sätt formulerar till en text vilket gör att bläckfläckarna blir till ord, meningar 
och stycken som får en symbolisk mening. Med andra ord förekommer det ett 
ömsesidigt samspel mellan samhälle och litteratur, det vill säga att litteratur betraktas 
som ett socialt fenomen (Svedjedal 2002, s. 81), då litteraturen är ett komplement till 
kunskapen om samhället och det mänskliga livet. Med en förmåga angående 
läshandling, som diskuterades i föregående stycke, kan en skildring av samhället och 



 

9 
 

människans liv i litteraturen dyka djupare i mentala föreställningar som inte 
faktakunskaper kommer åt (Svedjedal 2002, s. 85). 
 I ovanstående resonemang redogör Tengberg (2011) för det centrala syftet 
med litteratursamtal, nämligen att eleven ska utveckla sin reception. Reception är en 
socialiseringsprocess vilket betyder att eleven utvecklar sin förmåga att ta sig an 
litteratur och läsning på så sätt att eleven ska “omdefiniera premisserna för sitt eget sätt 
att tänka och betrakta fenomen i omgivningen.” (Tengberg 2011, s. 23). Samtalet ska 
därmed bidra till att utveckla en förmåga att verbalisera och strukturera läsupplevelsen 
och på så vis även ge verktyg till att tolka symboliska tecken, vilket också utvecklar 
läshandlingen. 
 Det är viktigt att betona att elever som inte har förmågan ‘läshandling’ och 
finner svårigheter att på ett analytiskt förhållningssätt tolka en text inte på något sätt är 
mindre lämpade eller mindre “smarta”. Utifrån ett sociologiskt perspektiv är individens 
uppväxt huvudsakligen uppdelad i primärgrupp och sekundärgrupp. Primärgruppen är 
hur individen uppfostras i de första levnadsåren, vilket sekundärgruppen formar 
individen i en senare ålder. På så sätt formar individen attityder till läsning och 
litteratur. Attityderna skildras i hur läsning och litteratur har accepterats och legitimerats 
i individens omgivning, vilket sedan talar mycket för vilka kulturella referenser eleven 
bär med sig i mötet med litteratur i skolan. (Tengberg 2011, s. 24). 

Som nämndes ovan är målet med undervisningen att bidra med en förmåga att 
använda litteraturen så att litteraturen får en mening. Samtalet är en populär metod som 
används av lärare i litteraturundervisningen. Målet med litteratursamtal, förutom att nå 
de mål och kriterier som skolverket förmedlar, utgår från att språket är socialt situerat 
och att språket bidrar till en utveckling av att förstå litteraturen på ett djupare plan 
(Tengberg 2011, s. 117). I samband med att förstå litteraturen på ett djupare plan 
fortsätter Tengberg med förmågan att läsa mellan raderna. Att läsa mellan raderna 
handlar om att fylla de tomrum som finns i texten, eller “Och allt vad jag så konstfullt 
söker dikta/är kontrastvis någonting konstlöst/och hela fyllnaden tom/Vad jag har 
skrivit/är skrivit mellan raderna” som Gunnar Ekelöf skriver i sin dikt Poetik. Att fylla 
textens tomrum kallas för att inferera (Tengberg 2011, s. 129), vilket är en krävande 
komponent i läshandlingen. För att inferera krävs det att reflektera över textens 
sammanhang och omgivning vilket läraren bör, ur ett didaktiskt perspektiv, utveckla 
undervisningsmetoder för. Syftet är att effektivisera litteratursamtalets riktning att 
utveckla elevernas reception. I Tengbergs (2011) studie om litteratursamtalets 
möjligheter, utifrån elevernas perspektiv, erkänner Tengberg att elever har svårt att 
inferera då eleven möter svårigheter att tolka metaforer som framställs men också att 
eleven blir upprörd av karaktärernas handlingar eftersom det bevisar en oförmåga att 
förstå handlingens kausala förbindelser.  

Ovan presenterades att litteratursamtal i litteraturundervisning är legitimt. 
Utöver samtal om litteraturen finns skriftliga examinationer antingen med en löpande 
text eller ett frågeformulär med givna svar. Tengberg argumenterar för värdet av ett 
samtal som en dialog. Tengbergs resonemang angående dialog utgår från Mikhail 
Bakhtins filosofiska begrepp dialogicitet. Det betyder att i dialogen skapas det 
ställningstaganden och attityder som utgår från det som tidigare sagts i dialogen. Utifrån 
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begreppet dialogicitet skapas ett samtal mellan elever och lärare som genererar den 
reception som Tengberg förklarar är syftet med litteratursamtal. 

2.3.2 Litteratursamtalets sex läsarter  

Tengberg (2011) presenterar i sin avhandling sex typer av läsarter som han kategoriserat 
utifrån de litteratursamtal som han fört tillsammans med eleverna. Dessa läsarter är den 
handlingsorienterande läsarten, den betydelseorienterade läsarten, den 
värderingsorienterade läsarten, den subjektsorienterade läsarten, den 
intentionsorienterade läsarten och den metakognitiva läsarten. Vad Tengberg menar 
med de olika kategorierna är att man kan med hjälp av redan i förväg formulerade 
frågor av läraren kan styra uppmärksamheten mot ett visst innehåll i texten som läraren 
anser viktig (Tengberg, 2011. s. 193). Men vad som avgjorde för hur kategoriseringarna 
uppstod är inte enbart utifrån de frågor läraren ställer till texten. I lärarledda samtal kan 
samtalet mynna ut i att ta andra vägar än för vad som egentligen var lärarens intention. 
Detta, menar Tengberg (s. 193), visar på att kategoriseringen av läsarterna inte är 
beroende av vilka frågor som ställs och inte heller vad samtalet mynnar ut i. Läsarterna 
är beroende av varandra i ett dynamiskt samspel. Dels visar frågorna på vilket 
förhållningssätt elever närmar sig texten på och dels visar samtalen på elevernas 
receptionsförmåga utifrån detta förhållningssätt. Med andra ord hur eleverna tar emot 
och bearbetar texten kognitivt. Tengberg skriver följande om läsarternas kategorisering:  

Indelningen i de sex grupperna kan heller inte liknas vid hur teoretiskt 
idealiserade läsarter skiljs från varandra. Gränserna mellan de olika grupperna är 
t.ex. inte absoluta och några aspekter som präglar läsarterna sammanflätas eller 
går igen i olika grupper. Detta diskvalificerar enligt min mening inte indelningen 
i sig. Syftet har varit att skapa kategoriseringar som preciserar vad det är för 
bakomliggande synsätt som präglar urskiljandet av texten i ett visst skede av 
samtalen, och därigenom ge en grund för att kunna diskutera didaktiska 
möjligheter och problem. Men det är förstås tänkbart att indelningen kunnat se 
annorlunda ut och betonat andra kvaliteter i läsarens interaktion med texten 
(Tengberg, 2011. s.197). 

Av ovanstående citat kan litteratursamtalet styra eleverna mot ett visst innehåll som 
berör ett ämne, exempelvis en handling (handlingsorienterade läsarten) där läraren och 
eleven diskuterar handlingens intrig. Med andra ord, de handlingar och händelser som 
för den fiktiva berättelsen framåt (Tengberg, 2011. s. 197). Detta avslöjar att eleverna 
uppmanas urskilja delar i texten som berör detta fenomen. Men vad som i samtalet från 
början behandlas kan sedan leda till andra läsarter och samtidigt som intrigen diskuteras 
kan till exempel ett etiskt dilemma diskuteras som en handling. Detta medför då att man 
simultant diskuterar punkter som dels faller inom den handlingsorienterade läsarten och 
dels inom den värderingsorienterade läsarten, vilket också Tengberg menar kan ske i 
citatet ovan. 
 Nedan presenteras de sex läsarterna. 
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2.3.2.1 Handlingsorienterade läsarten 

Med den handlingsorienterade läsarten närmar man sig handlingens intrig, karaktärernas 
handlingar, verklighetslikheten och trovärdigheten i berättelsen (Tengberg, 2011 s. 
197). Diskussionen som handlar om karaktärernas handlingar och deras inre tankar, 
känslor, och så vidare, tenderar att glida ifrån intrigen. Men det som tydliggör för den 
handlingsorienterade läsarten är att fokusera analysen mot att rekonstruera den fiktiva 
världen såsom eleverna har uppfattat den vid den första läsningen (Tengberg, 2011. s. 
203). Diskussionen om att rekonstruera den fiktiva världen förankras genom begreppen 
verklighetslikhet och trovärdighet. Tengberg presenterar ett exempel då två elever 
diskuterar trovärdigheten i att karaktärerna i berättelsen inte hör tåget komma vid 
tågrälsen. I exemplet sätter eleverna sina egna erfarenheter i kontrast till 
händelseförloppet i fiktionen om huruvida karaktärerna borde hört tåget eller inte, vilket 
de tyckte var klart att de borde ha gjort. Men vidare ställer läraren också följdfrågor 
såsom att det kanske var ett annorlunda tåg än de tåg som de själva var vana vid; “Tänk 
om det inte är ett sånt tåg då?” (Tengberg, 2011. s. 204). Elevernas kritiska ställning får 
här en annorlunda verklighetsreferens som ger en annan förklarande funktion, menar 
Tengberg. 
 Syftet med den handlingsorienterade läsarten är att påvisa hur en koherens 
i textens intrig inte alltid ligger explicit och konkret, det vill säga att textens 
sammanhang inte alltid står direkt utskriven i berättelsen. Utan att bearbeta texten på ett 
djupare plan kan en del av textens underliggande budskap gå förlorade. Dessa djupare 
budskap kan genom litteratursamtal lyftas fram och diskuteras utifrån exempelvis 
verklighetsförtrogenhet. Men för att analysera de djupare koherenserna krävs det, menar 
Tengberg, en förmåga att inferera. 

2.3.2.2 Betydelseorienterade läsarten 

Den betydelseorienterade läsarten skiljer sig från den handlingsorienterade på så sätt att 
texten, eller delar av den, används som subjekt för analys för att se om texten har någon 
betydelse mer än det som konkret står i texten (Tengberg, 2011. s 205). Ett exempel på 
ett sådant parti presenterar Tengberg från den novell som eleverna i hans studie arbetade 
med. I texten presenteras karaktären Ulrika. Hon har en svullen och tjock överläpp när 
de ska plocka blommor på andra sidan tågrälsen och några månader senare hittas hon 
“sönderslagen i en källare” (s. 206). Detta kan betyda att karaktären Ulrika bor i ett hem 
där våld förekommer. Exemplet ovan visar på hur man genom betydelseorienterande 
läsarten fokuserar på meningsbärande tecken som kan återge en djupare betydelse när 
det diskuterande textstycket placeras i relation till vad som kan utläsas mellan raderna. I 
detta exempel då Ulrikas svullna läpp kan genom den betydelseorienterade läsarten 
urläsas stå för att hon eventuellt utsätts för fysiskt våld, vilket också framgår av att hon 
hittas vid ett senare tillfälle sönderslagen i en källare. 

Något som har betydelse för hur en text analyseras utifrån den 
betydelseorienterande läsarten är att läsaren måste se texten som tecken (Tengberg, 
2011. s. 207). Därför poängterar Tengberg (s. 208) vikten av lärarnas didaktiska 
kompetens att tillämpa frågor till eleverna som stödjer dem till att närma sig de 
textstycken som betraktas ha djupare meningsinnebörd. 
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2.3.2.3 Värderingsorienterade läsarten 

Utifrån den värderingsorienterade läsarten behandlas texten utifrån värdekriterier. 
Karaktärens handlingar urskiljs och analyseras utifrån ett etiskt perspektiv. Det etiska 
perspektivet leder samtalet mot att värdera om karaktären handlar rätt eller fel. Det går 
även att diskutera texten som helhet, då etiska perspektiv behandlar texten exempelvis 
utifrån etnicitet, kön, klass och så vidare (Tengberg, 2011. s. 211). 

2.3.2.4 Subjektsorienterade läsarten 

Den subjektsorienterade läsarten handlar om att läsaren realiserar texten utifrån 
personliga erfarenheter och känslor, dels för att skapa inlevelse i texten och dels för att 
känna igen sig i den (Tengberg, 2011. s. 216). När läsaren av en text kan dra paralleller 
mellan de egna erfarenheterna och händelserna i en text, eller av en karaktärs känslor, 
bidrar det till att läsaren förstår texten bättre. Likt verklighetslikheten i den 
handlingsorienterade läsarten förstärks även verklighetskänslan genom att berättelsen på 
så sätt kan relateras till det personligt upplevda.   

2.3.2.5 Intentionsorienterade läsarten 

Den intentionsorienterade läsarten innebär att läsaren urskiljer vad författaren försöker 
förmedla med texten. Men för att som läsare kunna göra det måste läsaren bege sig in i 
texten med förmodan att tro att författaren har någon intention med den. 
Uppmärksamheten går. med andra ord. från texten till författaren för att söka efter vilka 
intentioner författaren har (Tengberg, 2011. s. 220 - 221; 224). Förutsättningarna för att 
kunna dra några sådana slutsatser om vilka intentioner som möjligen finns kräver att, till 
skillnad från den subjektsorienterade läsarten, läsaren studerar objektet. Objektet i detta 
avseende är författarens intention till läsaren genom deras avsändare-mottagare-relation 
(s. 220). Med avsändare-mottagare-relationen menas här författaren vara avsändaren 
och mottagaren vara läsaren och det som författaren skriver mottages av läsaren, därför 
kan författarens intentioner vara viktiga att undersöka. Ett exempel som Tengberg (s. 
220 - 221) tar upp angående novellen i hans studie är händelsen vid tågrälset. Det som 
står i fokus är att någon påverkats av grupptrycket och beger sig över en tågräls och att 
karaktärens liv sätts på spel. Eleverna diskuterade författarens intention vilket ansågs 
vara att inte låta sig påverkas av grupptryck. Diskussionen om vilka intentioner en 
författare har med en text resulterar med största sannolikhet i att flera läsare uppfattar 
intentionen på olika sätt. Med andra ord präglar läsarens erfarenheter på det sätt vilket 
intention tolkas på. 

2.3.2.6 Metakognitiva läsarten 

Den metakognitiva läsarten menar Tengberg (2011, s. 226) är att uppmärksamma sitt 
eget tänkande under läsprocessen på så sätt att läsaren simultant funderar över sin egen 
tankeprocess. Det kan röra sig om vilka bilder som uppkommer, vilka förväntningar 
som byggs upp och på vilket sätt texten konstruerar sin läsare. På så sätt kan läsaren i 
samtalet återge de tankegångar som noterats under läsprocessen.  
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2.4. Skolans uppdrag: att uppfostra morgondagens medborgare 

Vikten av läraryrket beskrivs som att läraren är en stor del av uppdraget i att uppfostra 
morgondagens medborgare. Skolan i Sverige är en myndighetsorganisation och därför 
har lärare skyldigheter att följa de lagar, förordningar och föreskrifter som bygger 
skolans ramverk (Edling, 2012. s. 63). Bland dessa skrifter återfinns exempelvis 
Skollagen och diskrimineringslagen som syftar till att utbildningen i Sverige ska arbeta 
mot förekomsten av diskriminering. Det kan vara diskriminering av kön, etnicitet, 
könsöverskridande identitet eller religion. Skolan står även på en demokratisk 
värdegrund som innefattar människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, 
alla människors lika värde samt jämställdhet och solidaritet mellan människor. 
 Skolverket skriver i gy11 (Skolverket, 2011. s. 5) att samhället blir mer 
internationellt då rörligheten över nationsgränserna förenklas. Därför blir också värdet 
av förmågan att kunna leva i ett mångkulturellt samhälle mer betydelsefull.  

Skolan är en social och kulturell mötesplats, som har både en möjlighet och ett 
ansvar för att stärka denna förmåga hos alla som verkar där. Förtrogenhet med 
Sveriges kultur och historia samt det svenska språket ska befästas genom 
undervisningen i många av skolans ämnen. En trygg identitet och medvetenhet 
om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet stärker förmågan att 
förstå och leva sig in i andras villkor och värderingsgrunder. Skolan ska bidra till 
att elever får en identitet som kan relateras till inte bara det specifikt svenska utan 
också det nordiska, det europeiska och ytterst det globala (Skolverket, 2011. s. 
5). 

I citatet ovan uppmanar Skolverket elever att skapa sig en egen identitet som förankras 
med det lokala, nationella och internationella samhället. Med andra ord ska eleverna få 
möjlighet att utveckla en förmåga att leva sig in i andra människors villkor och 
värdegrunder samt att skapa en förmåga att både förstå och acceptera andra människor 
för vilka de är. 

Samtal om litteratur där man kan ta del av karaktärernas identiteter och hur de 
tacklar olika problematiker i deras identitetsutveckling är på så vis gynnande för elever 
då de kan ta lärdom från det lästa. I samtalen ges de möjlighet att kunna reflektera över 
handlingar och moraliska val, sociala och interaktiva situationer och jämlikhet och allas 
lika värde. Genom att gemensamt reflektera och arbeta med texter kan både elever och 
lärare lära av varandra men också om varandra. På så vis blir eleverna verktyg för 
varandra för att gemensamt nå de föreskrifter som Skolverket ställer med syfte att 
eleverna ska bli goda medborgare i det mångkulturella samhället.  

2.5. Att arbeta med fantasy i skolan 

Litteraturläsning i skolan kan för många elever framstå som utmanande. Det kan dels 
bero på en bristande läserfarenhet men även kan det bero på att eleverna tidigare inte 
haft motivationen till att läsa. Birgitta Bommarco & Suzanne Parmenius Swärd (2012, s. 
45) förklarar att elever som kommer till gymnasiet inte har den läsvana och entusiasm 
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som lärare förväntar sig att eleverna ska ha. De menar att litteraturläsning i skolan kan 
komma att kritiseras av eleverna, dels läsningen i sig och dels boken i sig som läraren 
valt som läsning. När läraren försöker motivera till varför man läser i skolan blir 
anledningen ofta att “det står i kursplanerna”. De didaktiska frågorna, “Varför? Vad? 
och Hur?” bör här därför få en allt större roll för att motivera till varför man ska läsa 
litteratur.  

Idag förefaller det inte alltid självklart att litteraturläsning är en del av någons 
vardag, vilket främst framgår av Persson (2007, s. 225 - 226). Men det är inte det enda 
problemet med varför man ska läsa litteratur. Persson menar också att en tredjedel av de 
tillfrågade lärarstudenterna som deltog i studien han refererar till aldrig mött några 
motiveringar till varför man ska läsa litteratur (s. 226). Med det i åtanke så kan man 
också se en problematik med att blivande lärare själva aldrig fått några direkta 
motiveringar till att läsa litteratur, vilket gör att de didaktiska frågorna som lyftes i 
föregående stycke bör få större utrymme. Frågan om vilka motiv som kan finnas för 
läsning är onekligen komplicerad att besvara, men man kan åtminstone uppmana till att 
det faktiskt kan hjälpa elever till att bli bättre läsare, få vidgat ordförråd, grammatiska 
kunskaper bland annat. Frågan är problematisk att besvara och forskning ger olika svar 
på just varför man ska läsa litteratur. En annan problematik är att frågan istället blir 
fokuserad på hur läraren kan motivera utifrån en pedagogisk metod (Persson 2007, s. 
263). 

2.5.1. Läsning som lockar 

En anledning till att man läser litteratur kan vara som Rosenblatt (1995, s. 7 referead i 
Molloy, 2002, s. 60) hävdar att läsaren söker något som läsaren kan relatera till. Med 
andra ord kan man poängtera att eleverna behöver finna något i texterna som de kan 
identifiera sig mig. Molloy skriver såhär:  

Som läsare kan vi inte läsa ”the book of ourselves” i alla texter. En första 
förutsättning för att läsaren utifrån sina allmänna och litterära repertoarer inte 
skall avvisa texten, är att han/hon på något sätt finner sig själv och sina frågor i 
den. För läraren blir ett första steg att se vilka frågor som tonåringar för med sig 
till skolan. [...] Detta faktum och kursplanens skrivning om att ”Skönlitteraturen 
hjälper eleverna att förstå världen och sig själva”, borde kunna samspela. 
(Molloy, 2002. s. 315.) 

I citatet ovan formuleras det att det är bra att lärare lär känna sina elever. Genom att 
följa den linje av obesvarade frågor som eleverna för med sig till skolan, som Molloy i 
citatet ovan menar att de kan ha, kan läraren rikta uppmärksamheten mot litteratur som 
de allra flesta kan identifiera sig med för att skapa en motivation och entusiasm för 
läsningen. 

När man försöker motivera elever till läsning kan ytterligare en fördel vara att 
välja litteratur som eleverna redan känner till. Harry Potter är en typisk fantasykaraktär 
och romanerna är en uppsättning litterära verk som många barn och ungdomar känner 
till, bland annat från film, dator- och tv-spel, vilket är till en fördel då eleverna 
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åtminstone kan sätta berättelserna i ett sammanhang. Det som kan påverka läsningen är 
om eleverna har sett filmen vilket riskerar att de “[...]förlitar sig på dem och att de går 
miste om en större och djupare upplevelse [...]” (West, 2012. s. 293). Sedan finns det 
kritiska anspråk mot litteraturen, till exempel att vara sexistiska (Heilman & Donaldson, 
2009; Svensson, 2012). Kritiken behöver inte vara något negativt. Om kritiken används 
i en diskussion får kritiken en positiv riktning då diskussionen leder till ett djupare 
perspektiv jämfört med om diskussionen fokuserar på om litteraturen var bra eller dålig 
(Svensson s. 281). 
 En anledning till varför Harry Potter-serien kan motiveras som läsning är 
att eleverna får möjlighet att identifiera sig med karaktärerna i böckerna (West 2012. s. 
293). Varför eleverna lätt kan känna igen sig är för att karaktärerna i böckerna är 
jämnåriga med eleverna och att karaktärerna gestaltar tonårskriser. Ytterligare en 
anledning till att eleverna möjligtvis kan identifiera sig med karaktärerna i Harry Potter-
serien är på grund av karaktären Harry Potters “quest” (Kornfeld & Prothro, 2009. s. 
135). Vad Kornfeld & Prothro menar med att man måste lämna sitt hem för att hitta ett 
nytt går att beskriva som ett ‘sökande’ eller ett ‘uppdrag’ (från eng. quest). Detta 
sökande innebär att ungdomarna måste lämna en bekvämlighet och en trygghet. Under 
resan finner karaktärerna - och även läsarna - vänner och hjälp längs vägen för att 
slutligen återkomma till något som kan kallas för hem, med nya vänner och familj 
(Kornfeld & Prothro, 2009. s. 135 - 136).  

2.5.2 Problematisera fantasylitteraturen 

När kritik, exempelvis att Harry Potter-böckerna är sexistiska, dyker upp kan en 
diskussion om värdegrunden formas. I skolan, som vilar på denna grund, är det därför 
ytterst viktigt att tillämpa värdegrunden så att den också genomsyrar arbetet under 
lektionerna. När läraren ska arbeta med litteratur i skolan kan det vara fördelaktigt att 
läraren väljer en litteratur som är så inkluderande för eleverna som möjligt. Bommarco 
& Parmenius Swärd (2012, s. 41) exemplifierar vikten av inte enbart välja litteratur som 
berör heterosexuell kärlek utan även litteratur som berör homosexuell kärlek. Dels 
menar de att barn och ungdomar försöker applicera sin livsvärld till det lästa och 
antingen känner läsaren igen sig i berättelsen eller inte, vilket kan ge avtryck på deras 
egen självbild och bekräftelse. Genom att välja annan litteratur, menar Bommarco & 
Parmenius Swärd, kan elever som inte identifierar sig med exempelvis den 
heterosexuella kärlekslitteraturen få en sorts tyst bekräftelse att homosexuell kärlek 
faktiskt existerar. Historierna kan bekräfta individen, stärka självkänslan och hjälpa dem 
i utsatta situationer (Bommarco & Parmenius Swärd, s. 41 - 42). Denna uppmaning som 
diskuterats ovan är något som också Harry Potter-serien har fått kritik för. Enligt den 
kritik Heilman & Donaldson (2009, s. 157) finns det inga tecken eller tendenser på att 
homosexuella äktenskap existerar i böckerna mer än att Rowling försökt undfly denna 
kritik genom att förklara Dumbledore homosexuell utan att det skulle finnas några som 
helst antydningar om det i de litterära verken. 
 Kritik som lyfts fram mot Harry Potter-serien är att de fyller ett 
kommersiellt syfte genom bolaget Warner Brothers och dess filmatiseringar av 
böckerna. Utöver filmrättigheterna äger Warner Brothers även rätten till de produkter 
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som återfinns i filmerna som baseras på J.K. Rowlings beskrivning av föremålen, bland 
annat Harry Potter-iPods , kortspel, affischer, pussel (Turner-Vorbeck, 2009. s. 334). 
Eftersom Warner Brothers äger rättigheterna till Harry Potterprodukter försöker de 
också öka deras intäkter och berika delägarna ännu mer, bland annat genom att 
bombardera marknaden med “Spin-off”-produkter från filmserien (ibid. s. 334 - 335). 
Med den här kritiken kan man påvisa vikten av att förhålla sig kritisk till vad man möter 
och läser både i och utanför böckerna. Enligt Skolverket (2011, s. 161) ska svenskämnet 
låta eleverna få utveckla förmågan “att läsa, arbeta med, reflektera över och kritiskt 
granska texter [...]”. Begreppet text innebär multimodala texter. Exempel på en 
multimodal text är reklam. Det förekommer reklam för Harry Potter-föremål och detta 
innebär att reflektionen och diskussionen av dessa produkter erbjuder eleven att kritiskt 
granska en kommersiell marknad och dess effekter. 
 Avslutningsvis kan vi peka på olika faktorer till varför Harry Potter-
bokserien kan fungera som ett val av litteratur då det kan verka lockande för eleverna av 
olika anledningar. För det första är Harry Potter-serien lockande på så sätt att eleverna 
har möjlighet att identifiera sig själva med karaktärerna på grund av att de befinner sig i 
snarlika åldrar. För det andra så kan de redan vara bekanta med karaktärerna utifrån 
film, tv- och datorspel och så vidare vilket gör att de möjligtvis har någorlunda inblick i 
berättelserna. Och för det tredje kan Harry Potter-serien också vara fördelaktig att 
användas då böckerna verkligen är en guldgruva i anseendet att de innehåller många 
olika perspektiv som kan lyftas fram för diskussion, exempelvis sexualitets- och 
genusfrågor, vänskap och kärlek och etik och moral 
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3. Teoretiska perspektiv 

I detta kapitel presenteras teoretiska perspektiv om identitetsskapande. Det teoretiska 
perspektivet kommer användas som grundläggande ståndpunkter i vår diskussion av 
resultatet i hur J.K. Rowling gestaltar karaktären Harry Potters identitetsskapande. 
 I artikeln Identitet, frihet och erkännande: Charles Taylors kritik av 
individualismen (1994) förmedlar Ulf Mörkenstam, docent i statsvetenskap, en kritik 
mot den moderna identiteten som studeras utifrån ett individualistiskt perspektiv, som 
formuleras av Charles Taylor. Kritiken mot ett individualistiskt perspektiv om 
identitetsskapande är att individualismen betonar jaget då jaget blir utgångspunkten för 
självuppfattningen. Med andra ord minskar innebörden av att omgivningen, såsom 
samhället och andra individer, är delaktig i att skapa individers identitet. (Mörkenstam 
1994, s. 349). Mörkenstam använder begrepp som den “identitetsskapande processen” 
och argumenterar för att identitetsskapandet inte kan: 

existera fristående från en kontext, ett moraliskt ramverk. Genom att leva i en 
kontext utvecklas den partikulära identiteten. Det moraliska ramverket är bland 
annat beroende av uppfattning om självet och av att vara ett jag bland andra. 
(Mörkenstam 1994, s. 348).  

I citatet ovan presenterar Mörkenstam “det moraliska ramverket”. Det innefattar 
samhällets bild av hur ett meningsfullt liv formas och vad samhället konstruerar som det 
goda och det rätta. Individen befinner sig ständigt i ett samhälle och genom att 
positionera sig gentemot vad samhället formar som det goda och det rätta livet skapar 
individen en identitet. 
 Identiteten formas i det sociala sammanhanget och för att få förståelse om 
jaget måste jaget uttryckas i dialog med andra människor. 

Jaget definierar sig själv genom att definiera varifrån hon talar, i familjen, i ett 
socialt rum, genom status, funktioner, intima relationer etc. Därför är dialogen av 
så central betydelse för formandet av identitet, vi kan inte utveckla vår person 
utan att vara språkligt initierade. Vårt moraliska och andliga språk lär vi oss 
genom konversation med omgivningen, en ständig dialog, vilket medför att 
kommunikationen i den offentliga sfären är av yttersta vikt för utformningen av 
det moraliska ramverket. Det måste finnas ett gemensamt utrymme i vilket 
inskolningen som moraliskt subjekt fortgår. (Mörkenstam 1994, s. 349) 

För det första uttrycker språket explicita företeelser då individen blir medveten av det 
som först var implicit, såsom känslor och komplicerade orsakssamband. För det andra 
skapar språket en diskurs där gemenskapen formar en gemensam tolkning av 
verkligheten och för det tredje skapar språket individens kvalitativa omdömen om det 
goda livet. 

Språket, hur talaren representerar sig själv samt hur talaren vill bli representerad, 
är en vital komponent i identitetsskapandet. En central punkt angående 
identitetsskapande, ur en socialkonstruktivistisk ansats, är att identitet skapas i 
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interaktioner. För att interaktionen ska skapa identiteter krävs en dynamisk process då 
individer med hjälp av språket förhandlar om makt. Carla Jonsson, fil.dr i engelska med 
inriktning mot språk och språkutveckling, (2010) redogör för makt- och 
identitetsrelaterade funktioner. I ett samhälle som karaktäriseras som mångkulturellt 
finns det alltid en dominerande kultur. När det handlar om språk, belönas eller 
bestraffas individen beroende på hur individen förhåller sig till den dominerande 
kulturen. Belönas individen tilldelas makt, det vill säga mer utrymme att agera, eller om 
individen bestraffas bidrar avvikelserna till mindre utrymme att agera. Som nämnts 
tidigare formas identitet när jaget får kontrast gentemot de andra och därför blir 
identiteten en dynamisk process då sökandet efter jaget gör motstånd mot de andra. 

Philip Lalander, professor i socialt arbete, och Thomas Johansson, professor i 
pedagogik med inriktning mot barn- och ungdomsvetenskap, (2012) presenterar 
individuationsprocessen (s. 14). Individuationsprocessen innefattar en övergång från 
barndomen till vuxenlivet. Övergången utgår från början av individens beroende av 
vårdnadshavare för att sedan bli oberoende och hitta sitt självmedvetna jag. 
Individuationsprocessen är indelad i fem faser, varav vi presenterar fyra på grund av att 
den sista fasen inte är relevant för denna studie. De fyra faserna är preadolescens, tidig 
adolescens, högadolescens och senadolescens. 
 I preadolescensen, som pågår mellan åldrarna 10-12 år, börjar en 
frigörelse från vårdnadshavande inledas. Individen har svårt att tolka kroppsliga signaler 
och utvecklingen “tar ett steg framåt och två steg bakåt” (Lalander & Johansson 2012, s. 
14). I den tidiga adolescensen, som pågår mellan åldrarna 12-14 år, vänder sig 
individen successivt från sina vårdnadshavare och söker sig till kamrater och förebilder 
för att underlätta övergången från beroende till oberoende. Högadolescensen, som pågår 
mellan åldrarna 14-16, kännetecknas av en narcissistisk anda och det självmedvetna 
jaget centreras. Individens narcissism riskerar att hamna i ett övermod. Även om 
individen söker efter oberoende i sitt övermod, finns det en stor längtan och strävan 
efter trygghet. I senadolescensen, som pågår mellan åldrarna 16-18 år, har individen en 
stor autonomi även om individen är beroende av och fortsätter att söka efter gemenskap 
och en gruppidentitet. Individen blir mer fri att kunna välja sin utgång i de 
uppkommande situationerna.  
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4. Material & Metod 

4.1. Material - sju korta resuméer av Harry Potter-serier 

Harry Potter-serien handlar om en pojke som överlevde en besvärjelse som egentligen 
skulle dödat honom. Bokserien består av sju delar och läsaren får följa Harry Potter 
under hans sjuåriga trollkarlsutbildning. Men utbildningen blir allt annat är enkel och 
han tvingas ta upp kampen mot ondskan som girigt vill ha makten över hela världen. 
Men innan ondskan kan fullfölja sina planer måste den besegra Harry Potter, pojken 
som överlevde. 

I följande avsnitt kommer vi presentera sju korta resuméer av Harry Potter-
serien. Serien är skriven av J.K. Rowling och består av: 

• Harry Potter och de vises sten (1997) 
• Harry Potter och hemligheternas kammare (1998) 
• Harry Potter och fången från Azkaban (1999) 
• Harry Potter och den flammande bägaren (2000) 
• Harry Potter och fenixorden (2003) 
• Harry Potter och halvblodsprinsen (2005) 
• Harry Potter och dödsrelikerna (2007) 

4.1.1. Harry Potter och de vises sten 

I den första delen av Harry Potter-serien möter läsaren Harry Potter, som bor på gatan 
Privet Drive. Han bor tillsammans med familjen Dursley som består av morbror 
Vernon, moster Petunia och kusinen Dudley. Harry bor hos familjen Dursley eftersom 
hans föräldrar, som han först tror, dog i en bilolycka när han var spädbarn. Han lever i 
ett miserabelt förhållande då familjen Dursley tvingar honom att bo i ett ostädat 
skrymsle och skriker vulgära och nedvärderande ord till honom utan anledning. 

Harry har vid handlingens nutid levt i elva år och plötsligt bombarderas de av 
ugglor som kommer med brev. För att undkomma breven reser Harry och familjen 
Dursley iväg. När de sätter sig till ro knackar det plötsligt på dörren och i 
dörröppningen står en halvjätte som heter Hagrid. Av Hagrid får Harry veta att det finns 
en värld vid sidan av den värld han lever i. Harry är även trollkarl och Hagrid berättar 
även att hans föräldrar blev mördade av världens mäktigaste trollkarl vid namn 
Voldemort. Harry överlevde märkligt nog den natten och nu, när han är elva år ska han 
studera på Hogwarts, en skola för häxkonster och trolldom. Harry och Hagrid åker till 
Diagongränden och handlar inför första skolåret med pengar som hans föräldrar har 
sparat åt honom. När Harry åker till Hogwarts med tåget Hogwartsexpressen träffar 
Harry Ron och Hermione. Dessa tre placeras i elevhem Gryffindor, ett av fyra elevhem.  
 När Harry var spädbarn kastade Voldemort en besvärjelse över Harry, en 
besvärjelse som enbart har dödens utgång. Men Harry fick bara ett blixtformat ärr i 
pannan och överlevde. Från den dagen var Harry Potter en berömd pojke i magivärlden, 
och fick epitetet “pojken som överlevde”. På grund av Harry, förlorade Voldemort hela 
sin kraft och tvingades vandra i skuggan som en oskyddad själ utan kropp. 
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 De vises sten är en sten som möjliggör evigt liv och därför är Voldemort 
ute efter den stenen. Eftersom han är en tom själ och försvarslös efter händelsen för elva 
år sedan tvingas han manipulera människor, i detta fall professor Quirrell, för att i en 
kropp transportera sig för att komma åt de vises sten. Professor Dumbledore, Hogwarts 
rektor, hade gömt de vises sten på skolan under en hund med tre huvuden. Harry, Ron 
och Hermione lyckades komma förbi hunden och utsattes för ett par test. Testen slutade 
genom att den som utfört testet inte kunde fortsätta och därför var det bara Harry kvar 
tillslut. I den avslutande salen möter Harry Voldemort för andra gången, iklädd 
professor Quirrells kropp. Efter en stund svimmar Harry och han är tillbaka till 
Hogwarts sjukhusflygel. Tillslut hade Professor Dumbledore kommit och räddat 
situationen. Efter avslutningsfesten tvingas Harry tillbaka till sitt miserabla förhållande 
tillsammans med familjen Dursley. 

4.1.2. Harry Potter och hemligheternas kammare 

I den andra delen av Harry Potter-serien möter vi Harry återigen instängd i sitt skrymsle 
hos familjen Dursley på Privet Drive. En alv som heter Dobby har kommit för att varna 
Harry om att inte återvända till Hogwarts. Men Harry återvänder trots Dobbys varning. 
 Efter en period på skolan börjar märkliga saker hända. Ett par personer 
och djur har blivit förstenade och någonting smyger omkring på Hogwarts område och 
sprider skräck i alla. Den förste som blir förstenad är skolans vaktmästares katt. Katten 
hängde med svansen i en fackelhållare och ovanför stod det att hemligheternas kammare 
har öppnats. Ingen ville tro att hemligheternas kammare fanns, eller hade öppnats, men 
ändå anordnade lärarna undervisning i duellering. Malfoy, en Slitherine-elev och Harrys 
rival, trollade fram en orm mot Harry vilken visar sig att Harry kan prata ormspråk. 
 Harry hittar en dagbok som, enligt etiketten, tillhörde en Tom G. M. 
Dolder. Dagbokens innehåll var tomt men när Harry börjar skriva i den fick han svar i 
form av bläck som uppdagades. Det var Tom som skrev. Harry frågade om han visste 
något om hemligheternas kammare och det visade sig att Tom visste. Inne i 
hemligheternas kammare lever ett monster och hemligheternas kammare har därför 
hållits låst och dold. Under årets gång hade Harry hört viskande röster, vilket han senare 
insåg att monstret i hemligheternas kammare var en stor orm, som kallades för en 
basilisk. Efter att samtliga Hogwartselever tvingats tillbaka till sina elevhem vandrar 
Ron och Harry till professor Lockmans kontor. Professor Lockman var en ny lärare 
som, med sitt arroganta och naiva beteende, hela tiden pratade om sin livsresa. Han 
påstods sig kunde behärska dessa monster och därför blev professor Lockman ansvarig 
för att ta hand om den, vilket professor Lockman istället var påväg att fly från 
Hogwarts. Men Ron och Harry lyckades överrumpla professor Lockman. Harry hade 
kommit på att öppningen till hemligheternas kammare befanns sig på tjejtoalett. De 
tvingade med professor Lockman. I korridoren innan salen, som var hemligheternas 
kammare, rasade det klippor och därför blev Harry ensam att vandra vidare. Väl inne i 
salen mötte han Tom Dolder, som var en omkastning av bokstäver från “Ego Sum Lord 
Voldemort”. Tom Dolder var alltså Voldemort och Voldemort beordrade basilisken att 
döda Harry. Harry lyckades få tag på en gifttand och högg i dagboken så att Tom 
Dolder slutligen försvann. 
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 Återigen hade Harry mött Lord Voldemort men han hade återigen lyckats 
komma undan och återigen var han på väg tillbaka till sitt miserabla förhållande med 
familjen Dursley.  

4.1.3. Harry Potter och fången från Azkaban 

I tredje delen studerar Harry sitt tredje år på Hogwarts. Detta år vandrar spöklika 
varelser omkring som kallas för dementorer. Dessa dementorer är fångvaktare på 
fängelset som heter Azkaban och de har placerats på Hogwarts för att massmördaren 
Sirius Black har rymt därifrån. Dessa dementorer är fruktansvärda varelser då de suger 
ut all glädje från sitt offer istället för att döda dem. Dementorerna ger sig på Harry av 
någon konstig anledning. Därför får Harry privatlektioner av en ny lärare vid namn 
professor Lupin. Harry lär sig en Patronusbesvärjelse under privatlektionerna genom att 
fokusera tanken på det absolut lyckligaste minnet, då Patrunusbesvärjelsen kastar bort 
dementorerna. 
 En natt när Harry, Ron och Hermione är ute kommer det en svart hund 
emot dem och släpar Ron till det piskande pilträdet, ett träd som är levande och slår till 
allt det kommer åt med sina grenar. Harry och Hermione springer efter hunden och Ron 
då de försvinner ner under det piskande pilträdet. De lyckas komma under trädet och 
finner en underjordisk gång. I den underjordiska gången finns hunden, Rons råtta och 
Ron. Hunden är Sirius Black och råttan är Peter Pettigrew. Under detta mötet visar det 
sig att Lupin och Sirius var bästa vänner med James, Harrys pappa. Peter var en girig 
pojk som desperat ville vara med treenigheten men lyckades aldrig riktigt passa in. 
Därför anslöt han sig slutligen som Voldemorts tjänare. Förutom att Sirius anklagats 
som massmördare, anklagades han även för att informerat Voldemort var Harrys 
föräldrar fanns. Men Sirius blev oskyldigt dömd och det visar sig att det är Peter 
Pettigrew. Peter Pettigrew har gömt sig som en oregistrerad animagus, människor som 
kan förvandla sig till djur, varav det har varit Rons husdjursråtta. Efter detta mötet, och 
insikten om att Sirius är oskyldigt dömd samt att han är Harrys gudfar, är han inlåst på 
Hogwarts för att bli överfallen av dementorerna. Därför räddar Harry honom genom att 
använda Vingfåle, en flygande häst med örnhuvud, som flyger upp till tornet och för 
med sig Sirius till okänd plats. 
 Återigen är han påväg tillbaka till det miserabla förhållandet hos familjen 
Dursley.  

4.1.4. Harry Potter och den flammande bägaren 

Det är det fjärde läsåret och Harry är inbjuden till Rons hem där familjen Weasley bor. 
Rons far, Arthur, arbetar på Trolldomsministeriet och är bjuden till världsmästerskapet i 
Quidditch, en sport som spelas i magivärlden. Väl inne på världsmästerskapen, får 
Harry uppleva världens bästa Quidditchspelare. Men efter matchen lyser mörkrets 
märke på himmelen och så kallade dödsätare, en grupp som är anslutna till Voldemort, 
vandrar och bränner samtliga tält. Detta är ett avslöjande om att Voldemort har blivit 
kraftigare och dödsätarna ansluter sig tillbaka till honom. 
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 När Harry kommer till Hogwarts har det planerats en trekamp som 
historiskt sett inte har genomförts på åratal eftersom det fått dödliga utgångar. Hogwarts 
har besök från två andra trollkarls- och häxskolor där en elev från varje skola ska delta. 
Alla som vill delta får lägga en lapp i en flammande bägare. På middagen någon vecka 
senare, ropas det upp tre deltagare, men plötsligt kastas det ut en fjärde lapp och på den 
lappen står det att Harry ska delta. Harry är egentligen för ung för att delta men han 
tvingas delta utifrån det magiska kontraktet som skrevs när personens namn flög ut ur 
den flammande bägaren. 
 Han möts av sociala problem då Rita Skeeter, en journalist, skriver artiklar 
som skvallrar om overkliga privatliv. Harrys vän Ron tar avstånd och nästan samtliga på 
skolan pratar om Harry i form av att han enbart vill ha uppmärksamhet och att han 
strävar desperat efter social triumf. 
 Han brottar med det sociala förutsättningarna samt sin trekamp. Den första 
kampen är att ta guldägg från en drake, andra kampen är att rädda en vän från den 
magiska sjön, och den tredje uppgiften är att vandra igenom en labyrint för att erövra 
pokalen i mitten. Harry, tillsammans med Hogwarts deltagare Cedric Diggory, tar 
pokalen samtidigt men det visar sig vara en flyttnyckel till en avskild kyrkogård. De 
transporteras till denna plats och där finns dödsätarna tillsammans med Voldemort. 
Cedric blir mördad och Harry står på tur. Men Harry undkommer mot alla odds även 
här. Voldemort har återigen misslyckats mörda Harry, men detta är bara början av 
Voldemorts kamp till oövervinnelig makt. 
 Återigen är han på väg tillbaka till sitt miserabla förhållande med familjen 
Dursley.  

4.1.5. Harry Potter och fenixorden 

I den femte boken har Dumbledore samlat sina mest pålitligaste efter vad som 
uppmärksammades det förra läsåret, det vill säga att Voldemort har återvänt. 
Dumbledores samlade trupp kallas på Fenixorden. Fenixorden befinner sig på 
Grimmaldiplan nummer 12 vilket är Sirius Blacks hem och Harry transporteras dit och 
möter Ron och Hermione. 
 Även om Harry, Ron, Hermione, Dumbledore och resten av Fenixorden är 
övertygade om Voldemorts återkomst är inte alla det. Trolldomsministeriet är inte 
övertygade och de påpekar att Voldemort inte har återvänt. Istället skickar de en 
representant till Hogwarts som ska överblicka verksamheten. Representanten heter 
Dolores Umbridge. Professor Umbridges blir lärare i försvar mot svartkonster och 
istället för att träna praktiskt förblir undervisningen enbart teoretisk vilken inte passar 
för Harry eftersom han är en av de som vet att de måste ha praktisk träning inför 
kampen mot Voldemort. Harry, Ron och Hermione skapar därför en hemlig grupp som 
de döper till Dumbledores armé. Professor Umbridge har fulla rättigheter att styra och 
förbjuder dessa grupperingar. När de blir påkomna ljuger Dumbledore om att det var 
han som skapade gruppen och flyr undan skolan för att ta upp kampen mot Lord 
Voldemort. Professor Umbridge blir istället rektor på skolan och styr skolan med 
diktatoriska medel. 
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 Plötsligt får Harry reda på att Sirius är i fara och Harry, Ron, Hermione, 
en vän som heter Neville och en annan vän som heter Luna ger sig iväg till ministeriet 
för att rädda Sirius. Istället möts de av dödsätare och när fenixorden tillslut kommer 
skapas det ett krigsfält av besvärjelser mot varandra. Dumbledore möter Voldemort och 
lyckas skrämma iväg honom. Plötsligt får Sirius en besvärjelse på sig och dör. 
 Harry och Hermione hade tidigare lyckats leda iväg Umbridge till den 
förbjudna skogen och mött kentaurer. Kentaurena släpade med Umbridge till sitt tillhåll. 
Därför kunde Dumbledore och Harry återkomma till Hogwarts. På ministeriet, där de 
nyligen hade hållit till, fanns det hyllor med bevarade profetior. Harry hade hittat sin 
och där stod det att Harry lever i symbios med Voldemort och därför måste den ena 
döda den andra. Därefter tillkännages det offentligt även av ministeriet att Voldemort är 
tillbaka varav sista kapitlet i boken heter “Andra kriget börjar”. 
 Och, återigen var han på väg tillbaka till sitt miserabla förhållande med 
familjen Dursley.  

4.1.6. Harry Potter och halvblodsprinsen 

Den sjätte boken handlar om Harrys sjätte läsår och Dumbledore har bestämt sig för att 
ge Harry privatlektioner. I slutet av förra läsåret insåg Dumbledore att Harry var 
tvungen att få reda på historien bakom allt, en historia som framförallt handlar om 
Voldemorts uppväxt. Därför har Dumbledore privatlektioner med Harry då de 
tillsammans transporteras i en så kallat minnessåll för att visa hur Voldemort och hans 
strävan efter makt har byggts upp. På skolan har Horace Snigelhorn börjat, Slytherins 
tidigare elevhemsrepresentant. Snigelhorn har undervisat Voldemort, vilket Dumbledore 
visar i ett minne som avslutningsvis avslöjar att delar av minnet fattas. Dumbledore ger 
Harry en uppgift som handlar om att han ska få Snigelhorn att avslöja sitt minne för 
detta minne är en viktig pusselbit i hur Voldemort har byggt sin identitet. Harry lyckas 
och minnet visar att Snigelhorn har avslöjat vad horrokruxer är. Horrokruxer är föremål 
där en del av själen sparas. För att kunna sparas måste personen mörda en annan. Om 
personen sedan dör kan personen starta om i dessa horrokrux. Det som Voldemort var 
intresserad av var om flera horrokruxer kunde göras, och det kunde det. Tom Dolders 
dagbok var ett horrokrux. 
 Horrokruxen måste förgöras och därför försöker de finna ledtrådar som 
visar var horrokruxen finns. Efter ett tag finner de ett horrokrux och transporterar sig 
dit. Harry och Dumbledore leds in in grotta. I mitten av grottan finns horrokruxet varav 
en av dem måste dricka ur vätskan som omger det. Därför dricker Dumbledore upp det 
och blir svag. Efter att ha förstört horrokruxet ser de mörkrets märke ovanför Hogwarts 
och skyndar dit. Dumbledore är svagare efter att ha druckit vätskan och därför befinner 
han sig liggandes i tornet. Dumbledore mördas av professor Snape, en lärare på skolan 
som Harry har osämja med, varav de springer ut från skolan. Dödsätare och aurorer, 
krigare från ministeriet, krigar överallt på skolan och tillslut är dödsätarna ivägskrämda. 
 Nu måste Harry möta Voldemort utan Dumbledore, vilket han skräms 
inför. Men han måste och därför ansluter sig Ron och Hermione till honom. Inför att ta 
upp kampen mot Voldemort är han återigen på väg tillbaka till sitt miserabla förhållande 
med familjen Dursley.  
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4.1.7. Harry Potter och dödsrelikerna 

I sjunde och sista boken bestämmer sig Harry att inte återvända till Hogwarts på grund 
av att Lord Voldemort har skaffat sig makt över samhället. Harry skickar iväg familjen 
Dursley och därefter transporteras Harry av Fenixorden till kråkboet som är omgiven av 
skyddsbesvärjelser. Under transporten blir de attackerade men de lyckas mirakulöst ta 
sig till sitt mål. I kråkboet vankas det bröllop mellan Bill Weasley och Fleur Delacour. 
Under bröllopet lyckas dödsätare ta sig igenom skyddsbesvärjelsen och Harry, Ron och 
Hermione tvingas fly. De stannar inne på Grimmaldiplan nr. 12, där Fenixorden har sitt 
högkvarter. Från och med nu, inleder de ett sökande efter horrokruxer som de ska 
förstöra innan Lord Voldemort kan dö. De får reda på att professor Umbridge, känd från 
bok 5, har en amulett runt halsen som är en horrokrux. Harry, Ron och Hermione 
använder polyjuice-elixiret för att inte bli upptäckta inne på ministeriet där Umbridge 
arbetar. 
 De får slutligen tag på den horrokruxen och efter ett tumult på ministeriet 
tvingas de ut i skogen där de använder tältet som de använde under världsmästerskapen 
i Quidditch i bok 4. Hur de ska förstöra horrokruxet vet de inte, men plötsligt ser Harry 
en hind som leder honom till en frusen sjö. Under isen finns Gryffindors svärd som har 
tillräcklig kraft att förstöra horrokruxet. Harry hämtar svärdet och möter Ron, varav 
Ron förstår amuletten. 
 Hermione möter ett märke som Luna Lovegoods pappa hade. Märket 
symboliserar dödsrelikerna, som innefattar tre föremål. Föremålen är 
osynlighetsmanteln, som Harry har, en fläderstav samt en uppståndelsesten. Genom att 
vara ägare för alla tre föremål betraktas man vara herre över döden. Historien om 
dödsrelikerna utgår från en myt som formats till en barnsaga, varav alla är inte överens 
om att dödsrelikerna stämmer eller inte.  
 Plötsligt blir de tillfångatagna och transporteras till Lucius Malfoys 
herrgård. Där slängs de ner i fängelsehålorna, och möter Luna Lovegood, Mr. 
Ollivander, en svartalf men även Dobby. De lyckas fly från herrgården innan Lord 
Voldemort kommer, och de flyr till Bill Weasleys hus. Där kommer de på att nästa 
Horrokrux finns i Bellatrixs, en av de värre dödsätarna, valv inne på Gringotts bank. De 
tänker göra inbrott på Gringotts och de tvingas ta hjälp av svartalfen. De lyckas ta sig 
ner i valvet, men svartalfen som skulle hjälpa dem in sa att han inte skulle hjälpa dem ut 
varav de blir attackerade av Gringotts vakter. Det finns en drake som vaktar valven. 
Därför släpper de draken lös och flyger upp mot ytan. De flyr till Hogsmead där de 
möter Dumbledores bror, Aberforth, som har en pub där. Harry har nyligen kommit på 
att nästa Horrokrux finns inne på Hogwarts och de måste därför dit. Dumbledores bror 
har en hemlig gång från Hogsmead till Hogwarts, där de möter resterande 
Gryffindorelever. Tillslut kommer Harry på att nästa Horrokrux är elevhemmets 
Ravenclaws försvunna diadem. Med hjälp av Ravenclaws spöke finner han Horrokruxet 
och förstör det. 
 Lord Voldemort har fått tag på fläderstaven och tror att han erhåller full 
makt. Men för att få makt över fläderstaven måste man först döda den förra ägaren, 
vilket Lord Voldemort trodde var professor Snape. Harry är gömd och ser att Lord 
Voldemort dödar professor Snape. När Lord Voldemort har gått vidare springer Harry 
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till professor Snape och han ger Harry ett minne, vilket Harry rusar upp för att hälla i 
minnessållet. Professor Snapes minne visar att kvällen då Lord Voldemort kastade 
Avada Kedavra över Harry, gjorde Lord Voldemort Harry till en Horrokrux. Det bevisar 
att Harry måste dö, dödas av Lord Voldemort. 
 Lord Voldemort har dragit tillbaka sina dödsätare på grund av att han tror 
sig ha full makt över fläderstaven. Anledningen till att han har dragit sig tillbaka in i den 
förbjudna skogen är att han tror att Harry ska komma självmant. I början av boken fick 
Harry ett arv. Det arvet var kvicken han fångade i sin första quidditchmatch. I den 
kvicken finns uppståndelsestenen. Harry möter Lord Voldemort och han kastar Avada 
Kedavra och Harry dör. Men Harry kommer tillbaka med hjälp av stenen och efter en 
hård strid lyckas de övervinna Lord Voldemort. 

4.2. Avgränsning av analysmaterial 

Fantasygenren erbjuder en ofantlig stor mängd ungdomslitteratur men i detta arbete har 
vi valt att avgränsa oss till materialet av J.K. Rowling, det vill säga de sju böckerna i 
bokserien om Harry Potter. Varför vi valde att använda Harry Potter-serien är dels 
motiverat genom att karaktärerna i böckerna är relaterbara för ungdomar (West, 2012. s. 
293) och dels för att böckerna har nått en väldigt bred publik. Enligt webbsidan 
www.pottermore.com har över 500 miljoner kopior av Harry Potter-titlar i bokform 
sålts världen över och böckerna har översatts till över 80 språk (Pottermore, 2018-02-
01, hämtat 2019-03-15), vilket visar på att drygt 5,6% av jordens befolkning har köpt 
böckerna (denna siffra tar inte hänseende till böcker lånade och multipla inköp av 
enskilda personer, utan är en generell riktlinje som visar på utsträckningen av böcker 
sålda världen över). Detta visar att böckerna har nått en stor publik. 
 En annan anledning till varför vi valt Harry Potter är på grund av den 
kritik, i alla dess former, som riktats mot böckerna. Dels att de ska vara sexistiska 
(Heilman & Donaldson, 2009; Svensson, 2012) och dels att de tjänar mer ett 
kommersiellt syfte än goda syften (Turner-Vorbeck, 2009). För enligt Svensson (2012, 
s. 281) är det bra att använda litteratur som fått kritik då det ofta kan resultera i 
diskussioner som sträcker sig utöver frågan om boken enbart var bra eller dålig. 
Kritiken visar vad vi anser vara en stor didaktisk möjlighet då olika kritiska perspetkiv 
belyser olika problematiker som kan urskiljas ur romanerna och lyftas för diskussion.  
 Vi kommer även att avgränsa oss till att analysera och tolka karaktären 
Harry Potters identitetsskapande. Trots flera stora centrala karaktärer anser vi att 
karaktären Harry Potter blir ett tillräckligt omfång för denna studie. Vi anser även att 
Harry Potter-serien berättas utifrån karaktären Harry Potters perspektiv vilket gör det 
mer rimligt att följa den karaktärens identitetsutveckling snarare än någon annan. En 
analys och tolkning av exempelvis karaktärerna Ron och Hermione skulle därför 
resultera i ett identitetsskapande utifrån Harry Potters perspektiv vilket vi anser vara 
icke tillfredsställande och missvisande. 
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4.3. Kvalitativ metod för Narrativanalys 

Metoden vi använder för att undersöka hur J.K. Rowling gestaltar identitetsskapandet 
hos karaktären är en kvalitativ metod för narrativanalys. Eftersom undersökningen 
baseras på en kvalitativ metod är vi inte ute efter att att hitta en absolut sanning utan 
istället bidrar undersökningen till att vidga en kunskap och en förståelse. Med denna 
metod fokuserar analysen på narrativet för att ta reda på diverse företeelser. För att 
hänvisa till denna studies syftesformulering analyserar vi och tolkar karaktärens 
identitetsskapande utifrån vad narrativet berättar om Harry Potters identitetsskapande. 
För att analysera Harry Potter-serien utifrån en kvalitativ narrativanalys söker vi 
analysverktyg för att göra analysen och tolkningen så objektiv och allmänmänsklig som 
möjligt. Därför hämtar vi inspiration av Jimmy Vulovic (2013), Shlomith Rimmon-
Kenan (2002) samt Claes-Göran Holmberg & Anders Ohlsson (1999). 
 I narrativen kommer vi fokusera på intrigen. I ett exempel av Vulovic 
(2013) berättar han att samtliga människor har en berättelse som börjar i vaggan och 
slutar i graven. Men berättelsen blir inte underhållande om det inte finns en intrig som 
på ett strukturerat sätt medierar händelser på ett mer dynamiskt sätt. Intrigen är 
berättelsens komponenter som sätts ihop till ett orsakssamband (Vulovic 2013, s. 58). 
En struktur av en intrig kan vara ett händelseförlopp som struktureras i sex punkter. 
Punkterna är (1) exposition, (2) konflikt, (3) stegring, (4) klimax, (5) nedåtgående och 
(6) dénouement (Holmberg & Ohlsson 1999, s. 29). Exposition introducerar karaktärer 
och orienterar om tid och rum. Sedan möter karaktärerna en eller flera konflikt/er. Till 
exempel, en karaktär ska gå från punkt A till punkt B. Men för att komma till punkt B 
måste karaktären konfrontera olika konflikter, eller hinder, som uppstår för att kunna ta 
sig till punkt B. I stegringen utvecklas konflikten fram till klimax då konflikten har nått 
sin högsta punkt och blir central i berättelsen. För karaktären finns ingen återvändo utan 
han/hon måste konkret möta konflikten. I den nedåtgående punkten skapas resultatet av 
hur karaktären möter konflikten med en nedtrappning fram till dénouement som visar 
berättelsens lösning samt att samtliga perspektiv av berättelsen knyts ihop till en helhet. 

Vi fokuserar analysen på karaktären Harry Potter och tolkar gestaltningen av 
identitetsskapandet utifrån intrigstrukturen. Vulovic (2013) betonar att samtliga 
karaktärer bär en funktion i intrigen och egenskaperna hos karaktärerna är “the 
syntagmatic chain of event that compromise the plot” (Rimmon-Kenan 2002, s. 37). 
Både Vulovic (2013), Rimmon-Kenan (2002) samt Holmberg och Ohlsson (1999) 
presenterar att det finns flata respektive runda karaktärer. Flata karaktärer är en karaktär 
som har en statisk egenskap vilket är vanligt i epos. Runda karaktärer är karaktärer som 
har flera egenskaper från olika vinklar, samt att deras egenskaper utvecklas under 
berättelsens händelseförlopp vilket visar på ett dynamiskt karaktärsskapande. 
 I analysen av karaktären analyseras och tolkas indirekta karaktäriseringar 
då karaktärens identitet synliggörs och förändras utifrån karaktärens handlingar, vilken 
miljön karaktären vistas i samt karaktärens språk. I karaktärens handlingar, miljö och 
språk söks flera element, så kallade karaktärsindikatorer, som erbjuder en förståelse och 
beskrivning av karaktären (Holmberg & Ohlsson 1999, s. 63). Värt att poängtera är att 
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vi analyserar och tolkar karaktärerna utifrån de ord, meningar och stycken som 
framkommer i narrativet.  

4.3.1. Progressiv identitetsutveckling - ett analysschema 

I detta avsnitt presenteras en progressiv identitetsutveckling utifrån fyra stadier vilket 
dessa stadier kommer användas som kategorier i resultatet och analysen av hur 
karaktärens identitetsskapande framställs och gestaltas. De fyra stadierna är formade 
utifrån två artiklar. Den första artikelns titel är Development and validation of ego-
identity status och är skriven av James E. Marcia (1966). Den andra artikelns titel är 
Identity formation in adolescence: change or stability? och är skriven av Theo A. 
Klimastra, William W. Hale III, Quenten A. W. Raaijmakers, Susan J. T. Branje och 
Wim H. J. Meeus (2009). Stadierna vi har använt är ursprungligen inspirerade av 
Marcias artikel. Vi anser att Marcias artikel inte är helt oproblematisk eftersom den för 
det första är från 1966 och för det andra har intervjuerna i artikeln enbart hänvisat 
identitetsutveckling av män vilket symboliserar 1966-talets patriarkala ansats. Den 
andra artikeln använder definitioner och begrepp från Marcias artikel men artikeln är 
dels nyare men också att den inkluderar både kvinnor och män. De fyra stadiera är den 
osäkra identiteten (eng. identity-diffusion), den förbestämda identiteten (eng. 
foreclosure), den sökande identiteten (eng. moratorium) och den etablerade identiteten 
(eng. identity-achievement). 
 Karaktären Harry Potter tolkar vi som en rund karaktär vilket betyder att 
Harry Potters identitet utvecklas från början till slutet. Nedan presenterar vi definitionen 
av de fyra stadierna i form av en progression då vi tolkar Marcias (1966) och Klimastras 
et. al. (2009) stadier på så sätt att det passar vår litterära analys. Vår tolkning av vilka 
stadier karaktären Harry Potter gestaltas i utgår från de indirekta karaktäriseringar som 
beskrivits tidigare, det vill säga handling, språk och miljö som karaktäriserar Harry 
Potter. Utvecklingsprocessen mellan stadierna sker när karaktärens gestaltning av 
självet visar att det är nödvändigt att omvärdera sitt jag (Klimastras et. al. 2009, s. 152). 

Den osäkra identiteten är det första stadiet i identitetsprogressionen. Utifrån 
intrigens händelseförlopp är narrativet i den första punkten, expositionen, vilket är den 
inledande utgångspunkten av Harrys identitet. Det första stadiet karaktäriserar 
karaktärens utlopp av handlingar, då dessa utlopp inte passar ihop med den jaget han 
uppfattar sig själv att ha. Karaktärens utlopp av händelsen förblir oreflekterade på grund 
av att omgivningen inte bekräftar det egentliga utloppet. Det oreflekterade tillståndet 
bidrar till att karaktären inte söker aktivt efter någon identitet vilket avslöjas av att 
karaktären sällan ifrågasätter sig position i omgivningen. 

Den förbestämda identiteten är det andra stadiet i identitetsprogressionen. 
Utifrån intrigens händelseförlopp är narrativet i den andra punkten, konflikten. Hur 
karaktären gestaltas i denna kategori formas av att karaktären möter konflikten. Med 
andra ord bidrar konflikten med att karaktären tvingas att omvärdera sitt tidigare jag 
mot ett nytt jag. Inledningen av denna kategori gestaltas av en rollförvirring då 
karaktären måste orientera sig i det nya jaget med hjälp av sin tidigare identitet. Utifrån 
det första stadiet, då karaktärens utlopp är oreflekterade, måste en annan omgivning 
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möta karaktären och informera om det nya jaget. Det nya jaget är även beroende av 
hjälp av omgivningen för att ta sig igenom de prövningar karaktären möter. 

Den sökande identiteten är det tredje stadiet i identitetsprogressionen. Utifrån 
intrigens händelseförlopp är narrativet i den tredje punkten, stegringen, samt den fjärde 
punkten, klimax. Utifrån detta stadie gestaltas karaktärens jag med en positionering 
gentemot omgivningen. Med andra ord, gestaltas karaktären som övertygad över sina 
värderingar, men dessa övertygelser passar inte ihop med de övertygelser som 
omgivningen har. Därför tvingas karaktären att ta ett ställningstagande, vilket utifrån 
detta stadie visar att karaktären söker efter det han själv tycker är rätt och viktigt. 
Karaktärens autonomi stärks något och karaktären söker efter de obesvarade frågor som 
krävs för att uppnå en etablerad identitet.  

Den etablerade identiteten är det fjärde och sista stadiet i 
identitetesprogressionen. Utifrån händelseförloppet är narrativet i den femte punkten, 
nedåtgående, samt den sjätte punkten, dénouement. Karaktären har en tillräcklig 
kunskap och erfarenhet för att lösa den konflikt som uppnådde klimax. Pusselbitarna 
som fattats pusslas ihop med kontexten, då kausala sambanden blir synliga. 
Gestaltningen av karaktärens jag formas av att karaktären tar sig an en identitet.  
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5. Resultat & analys 

I föreliggande kapitel kommer vi presentera våra observationer i hur J.K. Rowling 
gestaltar karaktären Harry Potters identitetsskapande. Observationerna utgår från de fyra 
identitetsstadierna (1) den osäkra identiteten, (2) den förbestämda identiteten, (3) den 
sökande identiteten och (4) den etablerade identiteten vilket betyder att vi analyserar 
och tolkar gestaltningen av Harry Potters identitetsskapande som en progression från det 
första stadiet till det fjärde stadiet. 

5.1.  Den osäkra identiteten 

Gestaltningen av Harrys identitetsskapande utifrån den osäkra identiteten observeras i 
andra och tredje kapitlet i bok 1. 

Gestaltningen i den osäkra identiteten formas då Harry betraktar sig själv att 
familjen Dursley är hans enda familj. Harrys mor är syster till Petunia. Efter att Harrys 
föräldrar omkom i en bilolycka som gjorde Harry föräldralös fick han bosätta sig hos 
moster Petunia och hennes familj som består av morbror Vernon och Harrys jämnåriga 
kusin Dudley. Familjen Dursley behandlar Harry som en abnorm och avvikande person. 
Harry får alltid skulden om något händer vilket moster Petunia och morbror Vernon 
tvingar Harry till ensamhet i sitt skrymsle under trappan. Men familjen Dursley ger 
Harry tak över huvudet och mat på bordet och under Harrys tio första år har han ingen 
annanstans att ta vägen. 
 Gestaltningen av Harry formas även utifrån händelser som framställs som 
underliga. En sekvens är ur andra kapitlet när han får följa med på en utflykt vilket i år 
blev en utflykt till en djurpark. Harry får vanligtvis inte följa med på dessa utflykter 
eftersom familjen Dursley tycker att han bara förstör allt. Harry brukade få vara hos 
grannen Mrs. Figg men hon har brutit benet och Harry tvingas följa med. Den underliga 
sekvensen inleds med att familjen Dursley och Harry och tittar in i ett terrarium där en 
orm ligger helt stilla. Efter att morbror Vernon, på Dudleys befallning, försökt få ormen 
att röra sig går familjen Dursley tillslut vidare men Harry blir kvar eftersom han 
upplever att ormen blinkade åt honom.  

Harry satte sig upp och drog efter andan; glasfönstret på framsidan av boa 
constrictorns bur hade försvunnit. Den väldiga ormen höll snabbt på att rulla ut 
sig i hela sin längd och slingrade sig ut på golvet - överallt inne i ormhuset 
började människor skrika och springa mot utgångarna. 

Då ormen hastigt gled förbi Harry kunde han ha svurit på att en 
låg, väsande röst sade: “Ssse upp för Brasilien, för här kommer jag… Tack ssså 
mycket, Amigo.” 
 Djurskötaren i ormhuset var alldeles chockad. 
 “Men glaset”, sade han om och om igen, “vart tog glaset vägen?”  
Direktören för djurparken lagade själv till en kopp starkt sött te till moster 
Petunia medan han bad om ursäkt gång på gång. Piers och Dudley kunde bara 
stamma osammanhängande. För såvitt Harry hade sett, hade inte ormen gjort 
någonting förutom att lekfullt nafsa efter deras hälar då den gled förbi, men när 
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allesammans till sist var tillbaka i morbror Vernons bil berättade Dudley hur den 
nästan hade bitit av honom benet, medan Piers svor på att den hade försökt 
klämma honom till döds. Men det värsta av allt, åtminstone för Harry, var när 
Piers lugnade ner sig tillräckligt för att säga: 
 “Harry pratade med den, visst gjorde du det, Harry?” 
 Morbror Vernon väntade tills Piers väl var ute ur huset innan han 
gav sig på Harry. Han var så arg att han knappt kunde tala. (Rowling, 1997. s. 
39) 

Under dialogen med ormen gestaltas Harrys reflektion som “[...] mumlade Harry genom 
glaset, fastän han inte var säker på att ormen kunde höra honom.” (Rowling 1997, s. 
39). Tumultet som uppstod på djurparken fick självklart Harry skulden för, därför fick 
han återigen sitta ensam i sitt skrymsle under trappan. 

5.2. Den förbestämda identiteten - ett förvirrat jag 

Gestaltningen av Harrys identitetsskapande utifrån den förbestämda identiteten 
observeras i bok 1, 2, 3 och 4. 
 Harrys identitet som gestaltas i det andra stadiet är när han befinner sig 
hos familjen Dursley under sina första tio år. Harrys identitetsskapande gestaltas då 
Harry får ett brev som tydligt är adresserad till honom. Morbror Vernon beslagtar brevet 
och eldar upp det. Märkligt nog bombarderas huset av brev som är adresserat till Harry 
och morbror Vernon tvingar familjen att flytta till ett ruckel som ligger på en ö ute i 
havet. Det blir storm och Harry, som ligger vaken den natten, börjar räkna ner de tio 
sista sekunderna innan han fyller elva år. När han kommit ner till noll bankar det på 
dörren och in kommer Hagrid, en halvjätte. Hagrid berättar för Harry att “Ni är berömd” 
(Rowling 1997, s. 66) och fortsätter med att förklara att Harry är en trollkarl. 

 “Hagrid”, sade han med låg röst, “jag tror att du måste ha gjort ett 
misstag. Jag tror inte jag kan vara en trollkarl.” 
[...]Aldrig fått saker å ting å hända när du varit rädd eller arg?” 

“Harry såg in i brasan. Nu när han kom att tänka på de … varenda 
konstig sak som hade gjort hans moster och morbror rasande på honom hade hänt 
när han, Harry, varit upprörd eller arg … när han jagades av Dudleys gäng hade 
han rätt som det var befunnit sig utom räckhåll för dem … när han bävade för att 
gå till skolan med den där löjliga klippningen hade han lyckats få håret att växa 
ut igen … och allra sista gången Dudley hade slagit till honom[...]Hade han inte 
släppt lös en boaorm på honom? (Rowling 1997 s. 75) 

Ovanstående citat visar att Harry jämför sin tidigare identitet med en ny identitet då han 
blir övertalat av Hagrid att reflektera över tidigare händelser. I föregående stadie, den 
osäkra identiteten, presenterades Harrys möte med en boaorm vilket Harrys identitet 
som trollkarl plötsligt blev mer övertygande. Harry får även reda på att han är berömd 
efter att vara den enda i världen som överlevt en dödsbesvärjelse. 
 Hagrid tar med Harry till Diagongränden, en shoppinggata i den magiska 
världen, för att handla material, kursböcker och uniform till sitt första år på Hogwarts. 
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Ingången till Diagongränden finns bakom baren “Den Läckande Kitteln”. När Harry och 
Hagrid kommer in till “Den Läckande Kitteln” möts Harry av flera häxor och trollkarlar 
som uttrycker ärofyllda hälsningar till Harry. När Harry och Hagrid går vidare säger 
Hagrid att “Jag talade ju om de för dej, eller hur? Tala om för dej att du va berömd.” 
(Rowling 1997, s. 95) vilket gjorde så att det gick runt i huvudet på Harry då han fått 
reda på att en av trollkarlarna hade mött vampyrer och bråkat med häxor. Inne i 
Diagongränden möter Harry mr Ollivander, expedit i trollstavsaffären. Innan Harry 
hinner presentera sig uttrycker mr Ollivander Harrys namn följt av att han väntade 
honom. Varje stav är olika och mr Ollivander är tydlig med att berätta att det är staven 
som väljer trollkarlen. Efter att Harry testat flera stavar får han slutligen testa en stav 
som passar honom. Men det märkliga med staven är att staven har ett syskon. Harrys 
stav har en kärna av en fjäder av en fågel Fenix. Den fågel Fenix lämnade två fjädrar 
vilket den andra staven med den kärnan tillhör Lord Voldemort. Mr Ollivander berättar 
att Harry förväntas göra storartade ting, precis som Lord Voldemort. Mr Ollivanders 
uttalanden gör så att Harry rös vilket Hagrid frågar hur han mår.  

 “Alla tror att jag är speciell”, sade han till sist. “Alla de där som 
var på Den Läckande Kitteln, professor Quirrell, mr Olivander … men jag vet 
ingenting alls om magi. Hur kan de vänta sig stora ting? Jag är berömd och jag 
kan inte ens minnas vad jag är berömd för. Jag vet inte vad som hände när Vol… 
förlåt … jag menar kvällen då mina föräldrar dog.” 
Hagrid lutade sig fram över bordet. Bakom det vilda skägget och de vilda 
ögonbrynen dolde sig ett mycket vänligt leende. 
 “Oroa dig inte, Harry. Du lär dig snart nog. Alla börjar från början 
på Hogwarts, de kommer å gå fint för dej. Va bara dej själv. Jag vet att de e svårt. 
Du har blivit särskilt utvald, och de e alltid svårt. Men du kommer å trivas 
jättebra på Hogwarts, det gjorde jag, det gör jag faktiskt fortfarande.” (Rowling 
1997, s. 108 - 109) 

Ovanstående citat gestaltar Harrys jag utifrån hur den magiska världen ser på Harrys 
identitet. Harry har kommit till en ny värld och jämfört med den värld han vuxit upp i 
gestaltas Harry som förvirrad eftersom han har en helt annan identitet i den magiska 
världen. 
 Harry tvingas behärska sin identitet som berömd trollkarl och hans 
förvirring gestaltas då han möter nya begrepp, nya lagar, nya sociala roller och nya 
institutioner. Under vistelsen i Diagongränden blir Hagrid tvungen att guida Harry i det 
han möter. Harry undrar om quidditch, som är en sport i den magiska världen 
jämförbart med fotboll i mugglarvärlden, elevhemmet Huffelpuff och Slytherin vilket 
Harry får reda på att Lord Voldemort har gått i elevhemmet Slytherin. Hagrid lämnar 
Harry efter Diagongränden med en tågbiljett som ska ta honom till Hogwarts. På tåget 
möter Harry Ron. Ron är en jämnårig trollkarl och har vuxit upp i den magiska världen 
tillsammans med sina föräldrar och fem syskon, varav tre av syskonen redan går på 
Hogwarts. 

 “Är du verkligen Harry Potter?” utbrast Ron. 



 

32 
 

 Harry nickade 
 “Jaså, jaha, jag trodde att det kunde vara nåt av Freds och Georges 
skämt”, sade Ron. Och har du verkligen fått, du vet …” 
 Harry drog tillbaka luggen och visade blixtärret. Ron stirrade. 
 “Så det var där som Du-Vet-Vem …? 
 “Ja”, sade Harry, “men jag kommer inte ihåg det.” 
 “Ingenting?” sade Ron ivrigt. 
 “Joo … jag kommer ihåg en massa grönt ljus, men ingenting 
annat. 
 “Vad häftigt”, sade Ron.  (Rowling 1997, s.122 - 123) 

Efter vad Hagrid har berättar för Harry om hans identitet i den magiska världen, 
presenterar sig Harry som “den där Harry Potter” genom att visa han unika blixtformade 
ärr han har i pannan. För Ron är Harry berömd som den enda överlevande från en 
dödsbesvärjelse, vilket Ron uttrycker “Vad häftigt” efter att Harry har bekräftat sin 
historia. Harry och Ron, även Hermione, blir vänner och under tiden de är på 
Hogwartsexpressen berättar Ron om den magiska världen. 

Tidigare, när Harry var tillsammans med Hagrid, gick de till Gringotts, den 
magiska världens bank. Hagrid hämtade ut någonting som Harry inte fick veta vad det 
var. När Harry och Ron träffats på Hogwartsexpressen berättade Ron att det hade varit 
inbrott på Gringotts, vilket Gringotts egentligen skulle vara omöjligt att bryta sig in i. 
Det valvet som genomsöktes var tomt eftersom det hade tömts samma dag. Hagrid hade 
hämtat ett litet paket och Harry misstänkte att den som gjorde inbrottet var ute efter det 
paketet. När Harry, Ron, Hermione och ytterligare en gryffindorelev som heter Neville, 
var uppe en natt blev de jagade an vaktmästare Filtch. De jagades in på den förbjudna 
våningen och innanför en dörr, där de gömde sig, låg en stor hund som hade tre 
huvuden. De upptäckte att hunden låg på en fallucka varav de kopplade ihop att hunden 
vaktade det paket Hagrid hade tagit ut från den valv som genomsöktes senare den 
dagen. 

Att ovanstående resonemang är relevant för Harrys identitet i stadiet den 
förbestämda identiteten beror på att Harry misstänker Severus Snape, en lärare på 
skolan som tycks tycka illa om Harry. Lord Voldemort är frånvarande i dialogerna 
under större delen av den första bokens intrig men indirekt glimtar hans närvaro men 
utan att Harry vet om det. Första gången Lord Voldemort avslöjar sin närvaro är när 
samtliga elever och lärare är samlade under välkomstceremonin då han plötsligt fick en 
smärta i ärret när han mötte professor Snapes blick, vars blick glimtade förbi professor 
Quirrells turban. Andra gången är i en dröm han hade professor Quirrells turban på 
huvudet. Turbanen sa att han skulle byta elevhem till Slytherin. Harry vägrade och 
turbanen drogs åt hårdare medans professor Snape dök upp och skrattade. Sedan mötte 
Harry ett blixtrande grönt ljus och vaknade. En tredje gång var när Harry kände att det 
luktade illa ur professor Quirells turban under en lektion och en fjärde gång mötte han 
Lord Voldemort då han fick straffkommendering och tvingades ut i Den förbjudna 
skogen tillsammans med Hagrid. När Harry var ensam mötte Harry en skepnad som åt 
enhörningsblod och när skepnaden såg Harry rusade den emot Harry men räddades av 
Firenze, en kentaur som var vän med Hagrid. 
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Harrys misstankar om professor Snape kvarstår enda tills han står mitt emot 
professor Quirrell. Lord Voldemort är svag och tvingas bäras av en annan kropp, vilket i 
detta fall var professor Quirrells kropp. I paketet som Hagrid tog från valvet fanns de 
vises sten, en sten som gör ett elexir som resulterar i odödlighet. Den stenen vill Lord 
Voldemort ha. Harry lyckas få tag på stenen ur en magisk spegel men ljög att han inte 
hade den. Professor Quirrell hade nu tagit av turbanen och i bakhuvudet var Lord 
Voldemorts skepnad. De försökte komma åt stenen och döda Harry men lyckades inte 
eftersom Dumbledore kom i sista stund.  
 I andra boken framställs Harrys förvirring tydligt när han upptäcks kunna 
behärska parselspråker, ett ormspråk. 

Då knuffade Ron ner Harry i en fåtölj och sade: 
 “Du är en ormviskare. Varför har du inte talat om det för oss?” 
 “Jag är en vad för nått?” sade Harry 
 “En ormviskare!” sade Ron. “Du kan tala med ormar!” 

“Jag vet”, sade Harry. “Jag menar, det är bara andra gången det 
händer. En gång bussade jag av misstag en boaorm på min kusin Dudley när vi 
var på zoo - det är en lång historia - men den ormen talade om för mig att den 
aldrig hade varit i Brasilien, och så råkade jag släppa den fri utan att veta hur det 
gick till. Det var innan jag visste att jag var trollkarl…” 

“En boaorm talade om för dig att den aldrig hade varit i 
Brazilien?” upprepade Ron med svag röst. 

“Än sen då?” sade Harry. “Jag slår vad om att många andra här 
kan tala med ormar.” 

“Nej, det kan de verkligen inte”. sade Ron. “Det är en mycket 
ovanlig förmåga. Harry, det här är illa.” 

“Vad är det som är illa.” sade Harry som började känna sig riktigt 
arg. “Vad är det med er allesammans? Tänk om jag inte hade ropat åt den där 
ormen att den skulle låta bli att angripa Justin …?  
 “Jaså, det var det du sa till den?” 
 “Vad menar du? Du var ju där … du hörde ju själv.” 

“Jag hörde att du talade parselspråk”, sade Ron. “Ormspråk. Du 
kunde ha sagt vad som helst. Inte konstigt att Justin greps av panik. Du lät som 
om du eggade upp ormen eller nåt sådant. Det var kusligt att höra, ska du veta.” 
(Rowling 1998, s. 249) 

Ovanstående citat är en dialog mellan Harry och Ron. Dialogen framställer Harrys 
identitet som förvirrad och Harrys jag får information av Ron att kunskapen om 
parselspråk är väldigt unikt. Harry verkar inte kunna prata parselspråket medvetet utan 
kan enbart göra det när han kommer i kontakt med en orm. Ormspråket är unikt för 
Slytherins grundare Salazar Slytherin. Det betyder att han har någon form av koppling 
till honom. Utifrån den förbestämda identiteten gestaltas Harry som förvirrad, eftersom 
hans självmedvetna jag tror sig ha koppling med Slytherins grundare. Att Harry 
behärskade förmågan att prata med ormar upptäcktes inför en samling elever, då 
majoriteten av skolan trodde Harry var Slytherins arvtagare. I slutdelen blir Harry 
tvungen att fråga Dumbledore då han gestaltas som förvirrad i och med 
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sorteringshattens reflektioner att Harry skulle bli mäktig i Slytherin, men placerade 
honom i Gryffindor.  

 “Orsaken till att du är det, Harry”, sade Dumbledore lugnt, “är att 
Lord Voldemort - som är Salazar Slytherings ende återstående ättling - är 
ormviskare. Såvida jag inte tar alldeles fel, överförde han en del av sina krafter 
till dig den natten han gav dig ärret i pannan[...]” 
“Överförde Voldemort en del av sig själv till mig?” sade Harry alldeles 
lamslagen. 
 “Det verkar faktiskt så” 
 “Då borde jag alltså vara i Slytherins elevhem”, sade Harry och 
såg förtvivlat på Dumbledore. “Sorteringshatten kunde se Slytherins kraft inom 
mig, och den …” 
 “Den placerade dig i Gryffindor”, sade Dumbledore lugnt. 
(Rowling 1998, s. 417-418) 

Harrys val baseras inte av hans självmedvetenhet att placeras i Gryffindor. I första 
boken, då Hagrid hjälper Harry att införskaffa sig de inventarier som krävs inför första 
året på Hogwarts, möter Harry Malfoy när han ska prova en uniform. Malfoy berättar att 
han, med största sannorlikhet, kommer hamna i Slytherin. När han frågar om Harrys 
föräldrar, fortsätter Malfoy att berätta om Slytherins ideologi, då de strävar efter ett 
renrasigt samhälle då mugglare, ynkar, trollkarlar och häxor med mugglarföräldrar m.m, 
inte ska blanda sig med de så kallade renrasiga trollkarlarna. När Malfoy och Harry 
skiljs utanför affären frågar Harry Hagrid. Hagrids svar är att alla i Slytherin har blivit 
fördärvade samt att Lord Voldemort tillhörde Slytherin. Harrys andra möte med Malfoy 
är på Hogwartsexpressen, då Harry sitter tillsammans med Ron. Malfoy påpekar att 
Harry ska undvika att skaffa sig vänner av fel sort och hänvisar till Ron och hans familj. 
Men Harry tar avstånd och vägrar skaka hand med Malfoy. När mötet med Malfoy är 
avslutat berättar Ron att Malfoys föräldrar var anhängare till Lord Voldemort när han 
var som mäktigast men att de hävdade att de blivit manipulerade av 
imperiusförbannelsen vilket resulterade i att de bedömdes fria. När Harry sedan ska 
placeras i ett elevhem är det svårt för sorteringshatten att placera Harry. Harry vädjar 
tyst för sig själv “Inte Slytherin, inte Slytherin” (Rowling 1997, s.150). Sorteringshatten 
lyssnar på Harrys tanke och placerar Harry i elevhemmet Gryffindore, även om han 
skulle bli stor och mäktig i Slytherin. Utifrån den förbestämda identiteten blir Harry 
förvirrad över detta, eftersom omgivningen berättar, dels Sorteringshattten, att den ville 
placera Harry i Slytherin, men även efter att omgivningen markerat Harry som 
Slytherins arvtagare eftersom han kan prata med ormar. 
 I tredje boken framställs Harry som förvirrad när han kommer i kontakt 
med dementorerna. Dementorer är fångväktare från fängelset Azkaban. De befinner sig 
omkring Hogwarts för att den förrymda fången Sirius Black misstänks ha Hogwarts 
som slutdestination. Harry vet, i intrigens nutid, inte varför mer än att Sirius Black ville 
mörda Harry för att Lord Voldemort ska få tillbaka makten, som han hörde i ett samtal 
mellan Rons föräldrar bakom en dörr. Dessa dementorer verkar inte enbart söka efter 
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Sirius Black utan de drar sig även till Harry. Dementorerna är inga mänskliga varelser 
utan de är mer som skepnader i mörka huvor utan ansikte. 
 Första mötet med dementorerna är på Hogwartsexpressen då tågen 
plötsligt stannat. Det hörs ett långt och rosslande andetag och en dyster iskyla täcker 
omgivningen. Det betyder att dementorerna kommer och den öppnar dörren till kupén 
där Harry, Ron, Hermione och en sovande vuxen vid namn Lupin, en ny lärare. 
Dementorn kontaktar Harry och Harry känner att hans själ sugs upp. Under tiden 
dementorn suger efter Harrys själ hör Harry bönfallande rop och skrik, varav han 
svimmar av. Harry frågar om Ron och Hermione hörde skriken men det gjorde de inte. 
Harrys förvirring gestaltas genom att han uttrycker “Jag fattar inte … Vad var det som 
hände?” (Rowling 2001, s.112). 
 Harry tvingas upp till madam Pomfrey, Hogwarts sjuksköterska. Madam 
Pomfrey muttrar över att dementorerna söker sig till folk som är ömtåliga. Harry svarar 
ilsket och poängterar att han inte är ömtålig, då han syftar till att han undkommit Lord 
Voldemort tre gånger hittills. Det underliga med dementorerna är att Harry är den enda 
person, bland lärare och elever på Hogwarts, som dementorerna dras till. Harrys 
ömtålighet, den madam Pomfrey nämner, beror inte på svaghet utan det handlar om att 
hans undermedvetna bär på ett minne, ett minne som kommer från hans första år då 
Lord Voldemort mördade hans föräldrar. 
 Minnet framställs tydligare andra gången Harry möter dementorer. Under 
en quidditchmatch flyger Harry högt upp då flera dementorer dras till Harry. Strax 
innan Harry förlorar medvetandet hör han skriken återigen. 

 “Inte Harry, inte Harry, jag ber er, inte Harry!” 
 “Flytta på dig, din dumma flicka … Flytta på dig, nu …” 
 [...]”Inte Harry! Snälla … Ha förbarmande … ha förbarmande 
…” (Rowling, 1999. s. 224) 

Efter denna attack från dementorerna vårdas Harry i sjukhusflygeln ett par nätter och 
under dessa nätter inser han att det är hans mamma han hör skrika när dementorerna 
attackerar. När han kommer tillbaka möter han professor Lupin och madam Pomfreys 
uttryck, att Harry är ömtålig, tydliggörs för Harry i en dialog med professor Lupin. 

 “Varför? Varför påverkar de mig på det där sättet? Är jag bara 
…?” 

“Det har ingenting med svaghet att göra”, sade professor Lupin 
skarpt, som om han hade läst Harrys tankar. “Dementorerna påverkar dig värre 
än dina kamrater därför att det finns skräckinjagande saker i ditt förflutna som 
inte finns i deras.” 
 En stråle vintersol föll in genom klassrummet och lyste upp 
Lupins gråa hår och de skarpa linjerna i hans unga ansikte. 
 “Dementorerna är bland de vidrigaste varelser som lever här på 
jorden. De hemsöker de mörkaste, smutsigaste ställen, de gläder sig åt för faran 
och förtvivlan, de suger ut friden, hoppet och lyckan ur själva luften omkring sig. 
Till och med mugglarna känner deras närvaro fastän de inte kan se dem. Om man 
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kommer för nära en dementor töms man på varje god känsla, varje lyckligt 
minne. Om den bara förmår, suger dementorn ur sitt offer tills det har förvandlats 
till någonting som liknar den själv - en själlös och ond varelse. Man blir lämnad 
med ingenting annat än de värsta upplevelserna man haft i sitt liv. Och det värsta 
som hände dig, Harry, är tillräckligt för att få vem som helst att falla av sin kvast. 
Du har ingenting att skämmas för.” 
 “När de kommer nära mig …” Harry stirrade ner på Lupins 
kateder med en klump i halsen. “... kan jag höra Voldemort mörda min mamma.” 
(Rowling, 1999. s. 235 - 236). 

Utifrån stadiet den förbestämda identiteten gestaltas Harry som förvirrad i dialogen med 
professor Lupin. Han är därmed beroende av omgivningen, det vill säga professor 
Lupin, för att ta reda på varför dementorerna attackerar just Harry. Av citaten ovan 
påpekar professor Lupin att det finns skräckinjagande saker i Harrys förflutna som 
andra inte har vilket Harry fungerade som en magnet för dementorerna. 
 Professor Lupin nämner även att dementorerna livnärar sig på varje god 
känsla och lyckligt minne. Efter Harrys andra möte med Voldemort, som förekommer i 
slutet i första boken, nämner Dumbledore för Harry att han är skyddad av en kraft som 
Voldemort inte förstår. Denna kraft är kärlek, det vill säga den kärlek som bildades av 
att älska. Den kraften skapades då Harrys mamma dog för att rädda Harry. Att Harrys 
mamma försöker rädda Harry, uppkommer ständigt i Harrys huvud då han möter en 
dementor. Harry betraktar detta som ett skräckinjagande förflutet, vilket avslöjas i 
dialogen med professor Lupin men bakom detta skräckinjagande förflutna finns den 
skyddande kraft, det vill säga kärlek, som Harry har av att Harrys mamma beskyddade 
Harry från Lord Voldemort. Därför ställs Harry mot en prövning då han måste behärska 
och förstå denna kraft men för att den ska tydliggöras ställs han mot dementorer. 
 Harry och Lupin planerar möten då Harry ska öva på en besvärjelse som 
driver bort dementorerna. Besvärjelsen är “Patronusbesvärjelsen” men den kräver att 
utföraren har ett tillräckligt lyckligt minne. Dementorn som Harry utsätts för är en 
Boggart, en gestalt som trivs i mörka skrymslen och förvandlas till, den som möter 
Boggartens, värsta farhågor. När Boggarten möter Harry formas Boggarten till en 
dementor vilket Harry skriver “expecto petronum” men utan tillräckligt resultat. Istället 
rör sig dementorn mot Harry och innan Harry förlorar medvetandet hör han hans 
mamma igen. Efter ännu en gång hör han sin pappa. En Patronus intar den skepnad som 
uttryck av det lyckliga minnet som häxan eller trollkarlen har. Det leder till att varje 
Patronus är unik för varje individ som kan utföra en Patronus. Harry lyckas slutligen 
utföra en Patronus men situationen är svårtolkad för Harry vilket avslöjas i en dialog 
med Dumbledore. Innan vi presenterar dialogen krävs en förförståelse till hur Harry 
frammanar sin Patronus. 
 Efter att Harry, Ron och Hermione går för sitt besök hos Hagrid uppför sig 
Rons råtta Scabbers annorlunda. Scabbers slinker ur fingrarna på Ron och precis när 
Ron får tag på Scabbers löper en enorm kolsvart hund mot dem och hugger tag i Ron för 
att släpa in honom in i en dold gång under Det piskande pilträdet. Harry och Hermione 
rusar efter och gången leder till den Spökande stugan. De finner Ron varav han skriker 
av rädsla att hunden är en animagus. En anumagus är en människa som kan förvandla 
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sig till ett djur när det passar. Även om alla animagusar ska registreras hos 
Trolldomsministeriet är inte hunden det. Hunden är Sirius Black. 
 Som tidigare nämnts är Sirius Black en mördare som brutit sig ut från 
fängelset Azkaban, därför Hogwarts vaktas av dementorer. Harry har fått höra att Sirius 
Black var nyckelväktare för Harrys föräldrar och de visste att Lord Voldemort var ute 
efter dem. Därför gömde Harrys föräldrar sig, tillsammans med Harry som ettåring. 
Men de blev förrådda och allt tyder på att det var Sirius Black som förrådde dem. 
Professor Lupin stormar in men omfamnar Sirius Black. Det visar sig att professor 
Lupin och Sirius Black var bästa vänner med Harrys pappa James. Det fanns en person 
till i gänget, Peter Pettigrew, men han var något utanför och girig till att passa in i 
gänget. Då Sirius Black utförde sina mord mördade han Peter Pettigrew. Men allt är 
förvrängt. Sirius Black är oskyldig och istället är det Peter Pettigrew som är skyldig. 
Peter Pettigrew iscensatte sin död, men vad ingen visste var att han förblev en vanlig 
råtta hos familjen Weasley. Sirius Black hade gett uppdraget som nyckelväcktare till 
Peter Pettigrew eftersom han trodde att Lord Voldemort var ute efter Sirius Black för att 
söka efter Harry och hans föräldrar. Istället informerade Peter Pettigrew Lord 
Voldemort varav Peter Pettigrew förblev Lord Voldemorts tjänare. 
 Varför Harrys pappa James, Peter Pettigrew och Sirius Black blev 
oregistrerade animagusar var för att kunna närvara med professor Lupin när de var 
unga, efter professor Lupin tidigt blev varulv. Dessa fyra kallades Måntand (Lupin som 
varulv), Slingersvans (Peter Pettigrew som råtta), Tramptass (Sirius Black som en 
enorm kolsvart hund) samt Tagghorn (Harrys pappa James som kronhjort). 
 Väl ute från Spökande stugan förvandlades Lupin till varulv och Sirius 
Black förvandlade sig till Hund för att skydda Harry, Ron och Hermione. Sirius Black 
blir skadad och Harry springer efter och träffar på Sirius Black liggandes vid en sjö. 
Plötsligt kommer en hjord av dementorer och attackerar både Sirius Black och Harry. 
Harry ser konturerna av en människa innan han svimmar. Samtidigt ser han ett djur som 
springer och plogar bort samtliga dementorer. Konturerna Harry hade sett trodde han 
var sin pappas. 
 Åter inne i skolan vårdas Ron efter att Sirius Black som Tramptass slitit 
honom in under Det piskande pilträdet. Dumbledore tar Harry och Hermione åt sidan 
för att, med hjälp av en tidvändare, spola tillbaka tiden för att rädda Sirius Black efter 
att han sitter fången i ett torn i väntan på dementorerna som är på väg att frånta hans 
själ. 
 Vid sjön ser Harry sig själv och Sirius Black och han står spänd och väntar 
på att sin pappa ska dyka upp. Tillslut inser han att det var han själv han såg och han 
sprang hem, lyfte sin stav och ut kom en Patronus i form av en kronhjort, precis som 
tagghorn. Efter att ha återkommit till Hogwarts har Harry och Dumbledore en dialog.  

 Harry såg upp på honom. Dumbledore skulle inte skratta … han 
kunde tala om det för honom. 
 “I går natt … trodde jag att det var min pappa som frammanade 
min Patronus. När jag såg mig själv på andra sidan sjön, menar jag … Jag trodde 
verkligen att det var honom jag såg.” 
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 “Ett misstag som du lätt kan göra”, sade Dumbledore stilla. “Jag 
antar att du är trött på att höra det, men du är otroligt lik James. Med undantag av 
dina ögon … du har din mors ögon.” 
 Harry skakade på huvudet. 
 “Det var dumt att tro att det var han”, mumlade han. “Jag vet ju 
mycket väl att han är död, menar jag.” 
 “Tror du verkligen att de döda som vi har älskat nånsin lämnar 
oss? Tror du inte att vi minns dem som allra tydligast i våra svåraste stunder? Din 
far lever i dig, Harry, och ger sig starkast till känna när du verkligen behöver 
honom. Hur kunde du annars ha frammanat den där alldeles speciella 
Patronusen? Tagghorn var åter på språng i går natt!” (Rowling 2001, s. 523 - 
524) 

Utifrån stadiet den förbestämda identiteten gestaltas Harrys identitet som förvirrad i 
ovanstående citat. Harry antar att han lyckades utföra en Patronus eftersom han visste 
att han redan hade gjort det, i och med att han såg sig själv på andra sidan sjön innan 
han tappade medvetandet. Dumbledore poängterar att Tagghorn var åter på språng 
vilket vi tolkar blir ett tydliggörande av det skyddet Harry skyddas av. 
 I den fjärde boken blir Lord Voldemorts närvaro synlig i dialogerna. Detta 
är ursprungligen från tredje boken. Då får professor Trelawney, lärare i spådomskonst, 
en förutsägelse. Hon hamnar i trans och berättar med mörk och annorlunda röst att Lord 
Voldemorts tjänare kommer göra sig fri efter ett längre fångenskap. Hon fortsätter att 
berätta att Mörkrets herre ligger svag och övergiven, vilket hans tjänare kommer 
återansluta sig och hjälpa honom att resa sig till med än sin tidigare makt. I slutet av 
tredje boken visas det att Lord Voldemorts tjänare är Peter Pettigrew, som i samband 
med att professor Lupin förvandlades till Varulv. 
 Åter till fjärde bokens intrig, vaknar Harry med en brännande smärta i 
hans blixtformade ärr. Han hade drömt att Lord Voldemort, i ett samtal med 
Slingersvans, planerade att mörda Harry och använda hans blod för att bli starkare. 
Harry frågar sig själv om drömmen betydde något eller inte, men drömmen förblev 
oreflekterad efter att han blivit inbjuden till att följa med familjen Weasley och 
Hermione till finalen av världsmästerskapen i Quidditch. 
 Efter finalen uppstår tumult. En jättelik dödskalle med en orm som 
slingrade sig ut ur munnen på himmelen. Det var Lord Voldemorts märke och ett 
tjugotal röster sköt besvärjelser omkring sig. Dessa var dödsätare, som återanslutit sig 
till Lord Voldemort efter 13 år. 

 “Vad ville de då … de som frammanade märket? sa Hermione 
långsamt. “Ville de visa sitt stöd för Dödsätarna eller skrämma bort dem?” 
 “Det vet vi lika lite som du, Hermione”, sa mr Weasley. “Men en 
sak kan jag i alla fall tala om, det är bara dödsätare som vet hur man 
frambesvärjer märket. Jag skulle bli mycket förvånad om den eller de som gjorde 
det inte har varit Dödsätare en gång i tiden. Men vet ni, det har blivit sent, och 
om er mamma får höra vad som hänt, kommer hon att oroa ihjäl sig. Låt oss få ett 
par timmars sömn och sen försöka få en tidig flyttnyckel bort härifrån.” 
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 Harry kröp upp i sin koj igen med tankarna snurrande i huvudet. 
Han visste att han borde vara fullkomligt utmattad. Klockan var nästan tre på 
morgonen, men han kände sig klarvaken - klarvaken och orolig.  
 Tre dagar tidigare - det kändes mycket längre, men det var bara tre 
dagar - hade han vaknat med en brännande smärta i sitt ärr. Och i natt hade Lord 
Voldemorts märke visat sig på himlen för första gången på tretton år. Vad skulle 
allt det här betyda? (Rowling 2000, s. 157) 

Citaten ovan visar Harrys identitet utifrån stadiet den förbestämda identiteten då han jag 
lyser med förvirring om vad allt skulle betyda. Drömmen återkommer när han somnar 
in på en spådomskonstlektion. Drömmen handlar om att Lord Voldemort påminner 
Slingersvans att inte göra några misstag genom att använda tortyrbesvärjelsen 
“Cruciatus”. Medan Slingersvans skriker av smärta börjar Harrys blixtformade är brinna 
av smärta. Efter att han vaknade rusar han upp till Dumbledore. 

“Vet … vet professorn varför mitt ärr gör så ont ibland?” 
Dumbledore granskade Harry intensivt ett ögonblick och sa sedan: 

“Jag har en teori, men det är bara en teori … Jag tror att ditt ärr 
gör ont både när Lord Voldemort är i närheten och när hatet blossar upp särskilt 
starkt inom honom.” 

“Men varför?” 
“Därför att du och han är förenade med varandra genom 

förbannelsen som slog fel”, sa Dumbledore. “Ärret du har är inte nåt vanligt ärr.” 
“Ni tror alltså att … att drömmen skedde i verkligheten?” 
“Det är möjligt”, sa Dumbledore. “Jag skulle rentav kunna säga att 

det är troligt, Harry … såg du Voldemort?” 
“Nej”, sa Harry. “Bara ryggstödet på hans stol. Men det skulle väl 

inte ha funnits nåt att se, eller hur? Han har ju ingen kropp, menar jag? Men … 
hur kunde han i så fall hålla i trollstaven?” sa Harry eftertänksamt. 

“Ja, just det”, mumlade Dumbledore. “Hur i all världen kunde han 
göra det?” 

[...] ”Professor Dumbledore”, sa Harry till sist, “tror ni att han är 
på väg att bli starkare?” (Rowling, 2000. s. 617 - 618). 

I andra boken kommer det fram att Lord Voldemort förde över en del av sig själv till 
Harry när han genomförde dödsbesvärjelsen. I citaten ovan är kontakten ett faktum då 
Harry inser sin kontakt med Lord Voldemort som blir starkare och starkare. Harrys 
identitet ges av Dumbledore då han uttrycker Harrys unika ärr och att detta ärr är 
förbindelsen då Harry känner Lord Voldemorts fysiska aktivitet. Harry är även förvirrad 
om förbindelsen då han söker efter jaget med hjälp av Dumbledore. 
 Harry hade blivit den fjärde deltagaren i årets magiska trekamp. Hogwarts 
hade besök av två andra skolor vilket en deltagare per skola fick delta. Deltagarna fick 
inte vara under 17 år och de som ville delta fick lägga en lapp med sitt namn i en 
flammande bägare. Men Harry ropades upp, som minderårig men även som fjärde 
deltagare, och eftersom den magiska kontrakten inte tillät deltagarna att ångra sig var 
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Harry tvungen att delta. Sirius Black betonar att Harry ska vara vaksam eftersom han är 
oskyddad när han utför de tre uppgifterna i den magiska trekampen. 
 Den tredje uppgiften drar mot sitt slut och Hogwarts andra deltagare, 
Cedric Diggory, och Harry har tagit sig igenom labyrinten och står mitt emot pokalen. 
De bestämmer sig för att ta den samtidigt men plötsligt transporteras de till en 
kyrkogård. Cedric mördas och sedan kommer det upp en gestalt som har ondskefulla 
ögon och en platt näsa likt en orm. Det var Lord Voldemort, som hade återuppstått. 
 Efter att Lord Voldemort kallat på sina dödsätare och straffat de som han 
tyckte behöva straffas står han öga mot öga med Harry. Lord Voldemort tvingar Harry 
att duellera. 

Han visste att han stod inför det som Moody alltid hade varnat för - den 
oavvisliga Avada Kedavra-förbannelsen - och Voldemort hade rätt - hans mor 
var inte här för att dö för honom den här gången. Han var helt oskyddad 
(Rowling, 2000. s. 678).  

I ovanstående citat känner Harry sig ensam och sårbar. I bok 1, 2 och 3 har Dumbledore 
påpekat att Harry har en kraft som beskyddar honom men han förstår inte hur den 
kraften ska rädda honom nu. Harry skriker avväpningsbesvärjelsen “Expelliarmus” 
medan Lord Voldemort skriker dödsbesvärjelsen “Avada Kedavra”, den som Harry 
överlevde när han var ett år. Harry och Lord Voldemorts stavar är syskon eftersom 
kärnan kom från samma fågel. Därför blev deras stavar fastlåsta med varandra och 
Harry började höra en sång av fågel Fenix. Från strålen som kopplade ihop Harrys och 
Lord Voldemorts stavar kom Cedric ut som spökgestalt och sa: “Han dödade mig, den 
där uslingen … kämpa emot”. Sedan kom Berths Jorkins, en ministeriearbetare som 
mystiskt försvunnit, som sa “Låt honom inte få dig”. Sedan kom Harrys mamma som sa 
“Din far är påväg … det ska nog gå bra”. Tillslut kom Harrys pappa ut från förbindelsen 
och viskade i Harrys öra att: “När förbindelsen mellan stavarna bryts kan vi bara stanna 
några ögonblick till, men vi ska ge dig tillräckligt med tid. Du måste ta dig fram till 
flyttnyckeln som för dig tillbak till Hogwarts. Förstår du, Harry?” 
 När förbindelsen bryts skriker Harry lockatillsigbesvärjelsen “Accio”, tar 
Cedrics döda kropp, tar i flyttnycken och transporteras tillbaka till Hogwarts. När Harry 
får prata med Dumbledore nämner han vad som hände. Ut ur Lord Voldemorts stav kom 
de sista han mördade, vilket kommer när två trollstavar med samma kärna möts. Det 
kallades “Priori Incantatem”. 
 Utifrån ovanstående resonemang gestaltas Harrys identitet utifrån stadiet 
den förbestämda identiteten. Harry formas av att hans självmedvetna jag först insåg sin 
sårbarhet och att han värderade sig själv som att det var omöjligt att ta sig från 
kyrkogården levande. Harry är ovetande om situationen och tvingas få hjälp av 
Dumbledore, som berättar om Priori Incantatem”. 

5.3. Den sökande identiteten 

Gestaltningen av Harrys identitetsskapande utifrån den sökande identiteten observeras i 
bok 5, 6 och 7.  
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5.3.1. Harrys “jag” 

I slutet av den fjärde boken möter Harry Lord Voldemort på en kyrkogård tillsammans 
med dödsätare som återanslutits till Lord Voldemorts ideologi. Harry överlever 
mirakulöst och lyckas informera Dumbledore om att Lord Voldemort har återvänt med 
en tillräcklig makt. Dumbledore förmedlar detta till trolldomsministern Cornelius 
Fudge. Men en gammal osämja grävs upp då Fudge tror att Dumbledore är ute efter 
posten som trolldomsminister. Därför vägrar Fudge tro på Dumbledore och Harry. 

Harry blir hämtad av en grupp som deltar i den så kallade Fenixorden. De 
eskorterar Harry till Fenixordens högkvarter som är Sirius Black barndomshem. 
Högkvarteret ligger på Grimmaldiplan 12 och där möter han Ron och Hermione. Harry 
uttrycker ett tydligt missnöje över Rons och Hermiones handlingar då de hade fått order 
av Dumbledore att inte upplysa Harry om någonting. Utifrån den sökande identiteten 
gestaltas Harrys jag med att han uttrycker att han borde bli upplyst om Lord Voldemorts 
handlingar. Han ifrågasätter Rons och Hermiones blinda val att inte fråga varför de inte 
fick upplysa Harry, och fortsätter med att uttrycka att Dumbledore inte litar på honom 
eftersom Dumbledore vet många olika alternativ att kontakta Harry på ett säkert sätt. 
Fenixorden har även möten, men Ron och Hermione får inte vara med vilket resulterar i 
att Harry uttrycker sitt missnöje med att han lämnas utanför. 

 “JASÅ, NI HAR INTE VARIT MED PÅ MÖTENA, ÄN SEN 
DÅ! NI HAR JU I ALLA FALL VARIT HÄR, ELLER HUR? NI HAR ÄNDÅ 
FÅTT VARA TILLSAMMANS! MEN JAG, JAG HAR SUTTIT FAST HOS 
DURSLEYS I EN MÅNAD! OCH JAG HAR KLARAT AV MYCKET MER 
ÄN NI BÅDA LYCKATS GÖRA OCH DET VET DUMBLEDORE - VEM 
VAR DET SOM RÄDDADE DE VISES STEN? VEM BEFRIADE OSS FRÅN 
DOLDER? VEM RÄDDADE ER BÅDA FRÅN DEMENTORERNA?” 
 [...]“VEM VAR DET SOM MÅSTE TA SIG FÖRBI DRAKAR 
OCH SFINXER OCH ALLA ANDRA VIDRIGA SAKER FÖRRA ÅRET? 
SOM SÅG HONOM KOMMA TILLBAKA? SOM BLEV TVUNGEN ATT 
RÄDDA SIG UNDAN HONOM? 
 [...]”MEN VARFÖR SKULLE JAG FÅ VETA VAD SOM 
PÅGÅR? VARFÖR SKULLE NÅN BRY SIG OM ATT BERÄTTA FÖR MIG 
VAD SOM HAR HÄNT?” (Rowling 2003, s. 83) 

Citatet ovan gestaltar Harry i den sökande identiteten. Fenixordens ledare är 
Dumbledore vilket resulterar i att Dumbledore har det avgörande ordet i hur 
omgivningen av fenixorden ska agera. Harry uttrycker sitt jag genom att betrakta sig 
själv att om det är någon som ska ha upplysningar så är det Harry. Därmed uttrycker 
Harry sitt jag i gruppen då han uttrycker att han blivit orättvist isidosatt när han tvingas 
hålla ut sommar efter sommar hos familjen Dursley utan upplysningar om Lord 
Voldemort. Harry fortsätter att fråga vad fenixorden är i form av “”Tänker nån bry sig 
om att berätta för mig vad Fenixorden är för nåt?”” (Rowling 2003, s. 84) och får 
förklarat av Ron och Hermione att Fenixorden har Dumbledore som ledare och är en 
order som kämpar mot Lord Voldemorts ideologi. 
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 I femte boken, då Harry vistas hos familjen Dursleys under sommaren, 
möter Harry och Dudley två dementorer som attackerar dem. Detta leder till att Harry 
blir tvungen att utföra sin unika Patronusbesvärjelse som han lärde sig under tredje året. 
Harry är minderårig och får därför inte utföra magi utanför Hogwarts, och framför allt 
inte i mugglarvärlden. Någon timma efter händelsen blir han inkallad till förhör på 
Trolldomsministeriet. Där blir han förhörd av Cornelius Fudge och hela rådet.  

 “Jag gjorde det på grund av dementorerna!” Sa han med hög röst 
innan någon annan hann avbryta honom igen. Han hade väntat sig mer 
mumlanden, men tystnaden som föll verkade kompaktare än förut. 
 “Dementorer?” sa madam Bones efter ett ögonblick och höjde på 
sina tjocka ögonbryn så att monokeln verkade farligt nära att trilla ur. “Vad 
menar du, pojk?” 
 “Jag menar att det var två Dementorer inne i den där gränden och 
de gick till angrepp mot mig och min kusin!” 
 “Jaså”, sa Fudge och log ett obehagligt och hånfullt leende medan 
han såg sig omkring på rådsmedlemmarna, som om han inbjöd dem att delta i 
skämtet. “Ja, jag trodde väl att vi skulle få höra något liknande.” 
 “Dementorer i Little Whinging? sa madam Bones i ytterst 
förvånad ton. “Jag förstår inte …” 
 “Gör du inte, Amelia?” sa Fudge, fortfarande hånleende. “Låt mig 
då förklara. Han har tänkt igenom det hela och kommit fram till att Dementorerna 
skulle kunna tjäna som en fin liten täckhistoria, ett verkligt fint svepskäl. 
Mugglare kan inte se Dementorer, inte sant, pojk? Ytterst lämpligt, ytterst 
lämpligt … alltså bara ditt ord på det och inga vittnen.” 
 “Jag ljuger inte!” Sa Harry mycket högt över mumlet som återigen 
hade börjat höras i domstolen. “Det var två stycken som kom från var sitt håll i 
gränden, allting blev mörkt och kallt och min kusin kände dem och försökte 
springa för livet …”  
 “Det räcker, det räcker!” sa Fudge med överlägsen min. “Jag är 
ledsen att behöva avbryta en säkerligen mycket väl inövad historia …” (Rowling 
2003, s. 169-170) 

Citatet ovan avslöjar den sociala värderingen av Harry. Det har framgått tidigare av 
Hermione att magivärldens största tidning, The daily prophet, har märkt ut Harry som 
en tragisk och vilsen person som söker uppmärksamhet. Hermione fortsatte att berätta 
för Harry att Fudge låg bakom detta med syfte att ingen skulle tro honom med att Lord 
Voldemort skulle ha återvänt. I förhöret, som citeras ovan, framhäver Fudge Harry som 
lögnaktig och syftar på att Dementorerna omöjligt kan vistas i mugglarvärlden. 
 Denna värdering som Fudge förmedlar möter Harry när han är tillbaka på 
Hogwarts. I ett möte med gryffindoreleven Seamus Finnigan får Harry reda på att 
många elevers föräldrar överväger att inte skicka sina barn tillbaka till skolan på grund 
av Harry lögnaktighet. Harry tar markant avstånd från anklagelserna genom att avvisa 
de personer som inte tror på honom. 
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 “Hör du, vad hände egentligen den där natten då … du vet, då … 
med Cedric Diggory och alltihop?” 
Seamus lät nervös och ivrig på samma gång. Dean, som hade stått böjd över sin 
koffert och försökt leta fram en toffel, blev besynnerligt stilla och Harry förstod 
att han lyssnade intensivt. 
 “Vad frågar du mig för?” svarade Harry skarpt. “Varför tar du inte 
och läser The Daily Prophet precis som din mamma? Där står ju allt du behöver 
veta.” 
 “Försök inte ge dig på min mamma”, fräste Seamus. 
 “Jag ger mig på alla som kallar mig lögnare.” 
 “Tala inte till mig på det viset?” 
“Jag talar till dig hur jag vill”, sa Harry. Ilskan steg så snabbt inom honom att han 
slet åt sig trollstaven från nattduksborden igen. “Om du har problem med att dela 
sovsal med mig, tycker jag du ska gå och fråga McGonagall om du kan bli 
förflyttad … så att din mamma inte behöver oroa sig längre.” 
 “Lämna min mamma utanför det här, Potter!” (Rowling 2003, s. 
258) 

I mötet med Seamus Finnigan, reagerar Harry utifrån att han “var trött på det, trött på att 
vara en person som man stirrade på och pratade om hela tiden” (Rowling 2003, s. 257). 
Harrys identitet, utifrån den sökande identiteten, gestaltas vara mer positionerande 
gentemot “de andra”, då han söker ett jag och en position gentemot samhället. 
 Dumbledores ledarskap som rektor är ifrågasatt av trolldomsministeriet. 
Därför skickas det en representant som heter Dolores Umbridge, som kommer 
undervisa i försvar mot svartkonster, men även kommer att kontrollera verksamheten. 
 Trolldomsministeriet är den ledande institutionen i det magiska samhället, 
där politiska förordningar fastställs och revideras.  
 Gestaltningen av Harry utifrån den sökande identiteten framställs bland 
annat i interaktionen mellan Harry och professor Umbridge. Harrys jags autonomi 
förstärks genom att hans övertygelse, om att Lord Voldemort har återvänt, gestaltas som 
ett uppror mot samhället. En sekvens som gestaltar Harrys övertygelse gentemot 
samhället är på en lektion med professor Umbridge då hon presenterar 
lektionsupplägget att enbart vara teoretiskt. Harry undrar vad de ska med teorin till i 
verkliga världen eftersom de inte ska utföra något praktiskt på lektionerna. Då berättar 
professor Umbridge: “Vem tror ni skulle vilja angripa barn som ni?” frågade professor 
Umbridge med en fruktansvärt honungssöt röst. / “Hm, låt mig tänka …”, sa Harry i 
låtsat fundersam ton. “Kanske … Lord Voldemort?” (Rowling 2003, s. 288). I 
sekvensen framställs Harrys identitet då han söker sin övertygelse om det rätta och 
viktigaste. Jämfört med det tidigare stadiet, den förbestämda identiteten, framställer 
Harrys självmedvetna jag med en stadigare autonomi i den sökande identiteten. 
 Harry har fått en dröm då han ser att Lord Voldemort torterar Sirius. Harry 
blir därmed tvungen att ta kontakt med Sirius för att bekräfta drömmen eller inte, 
eftersom det kan vara ett av Lord Voldemorts trix för att få tag på Harry. Eftersom 
Sirius är gömd på grund av att trolldomsministeriet letar efter honom för att skickas 
tillbaka till fängelser Azkaban, blir de tvungna att använda den enda icke avlyssnade 
brasa, som är på professor Umbridge kontor. När de lyckas ta sig in på professor 
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Umbridge kontor blir de bundna av Malfoy och hans gäng från Slytherin, samt 
professor Umbridge. Professor Umbridge försöka tvinga Harry att avslöja sitt endamål 
för sitt samtal i brasan men Harry vägrar berätta. Därför ber professor Umbridge 
professor Snape att komma med Veritacerum, en dryck som gör så att personen talar 
sanning. Men Veritaseriumet är slut efter professor Umbridge konsumtion av den. När 
professor Snape är påväg ut skriker Harry “”Han har tramptass!” skrek han. “Han har 
Tramptass på stället där det finns gömt!”” (Rowling 2003, s. 858). Utifrån den sökande 
identieten gestaltas Harrys identitet genom att han isidosätter “de andra” genom att 
uttrycka ett “vi” i form av ett kodspråk som enbart förstås av en viss grupp.  
 I slutet av den femte boken får Harry vetskap om sin profetia, då han 
betraktas som “den utvalde”. Efter duellen mellan dödsätarna, Lord Voldemort och 
Fenixorden är det uppenbart att Lord Voldemort har återvänt. Därför avgår Cornelius 
Fudge och en ny trolldomsminister träder i kraft, vid namn Rufus Scrimgor. I sjätte 
boken möter Harry Scrimgor då han firar Jul hemma hos familjen Weasley. 

“Om man till exempel kunde få se dig kila ut och in på Ministeriet 
då och då, skulle det ge det rätta intrycket. [...] “Det skulle vara ett lyft för alla 
om de trodde att du var med engagerad, Harry” sa Scrimgor [...] “`den utvalde`, 
du vet … allt handlar om att ge folk hopp, känslan av att det är spännande saker 
på gång.” 

“Nej, jag tror inte det skulle fungera”, sa Harry älskvärt. “Jag 
gillar nämligen inte en del av de saker som Ministeriet gör. Som till exempel att 
hålla Stan Shunpike inspärrad.” [...] “Ni gör Stan till syndabock, på samma sätt 
som ni vill göra mig till en maskot.” [...] “Jag vill inte bli utnyttjad”, sa Harry. 
[...]”En del skulle säga att det är din plikt att låta dig utnyttjas av Ministeriet!” 
 “Visst, och andra skulle kanske säga att det är er plikt att 
kontrollera att folk verkligen är dödsätare innan ni kastar dem i fängelset”, sa 
Harry med stigande ilska. “Ni gör samma sak som Barty Crouch. Ni får ju aldrig 
ordning på nånting, ni där uppe på Ministeriet! Antingen har vi Fudge, som låtsas 
att allting är underbart medan folk mördas rakt under näsan på honom, eller 
också har vi er, som kastar fel personer i fängelse och försöker låtsas att Den 
utvalde jobbar för er!” (Rowling, 2005. s. 352 - 353).  

I ovanstående citat framställs Harrys identitet utifrån den sökande identiteten. 
Trolldomsministeriet har insett att Lord Voldemort har återvänt, efter duellen mellan 
fenixorden och dödsätare på ministeriet i slutet av femte boken. Harrys missförtroende 
för trolldomsministeriet har sjunkit allt sedan Cornelius Fudges tid som minister. 
Scrimgors försök till att nyttja Harry som maskot och moralhöjare hos 
trolldomsministeriet faller därför inte Harry i smaken eftersom han anser att de inte “får 
ordning på någonting”. Harry tar därför avstånd från ministeriet och hänvisar istället 
tillbaka till det mål och uppdrag som han och Dumbledore strävar efter. Scrimgor säger: 
“Jag förstår. Du föredrar alltså - precis som din hjälte Dumbledore - att ta avstånd från 
ministeriet?” (Rowling, 2005. s. 353). Vilket också bekräftas av att Harry tillkännager 
sig vara Dumbledores vapendragare i det hela. Av att döma utifrån Harrys sökande 
identitet så ställer han sig emot ministeriet eftersom han finner sitt egna mål och 
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uppdrag vara mer rätt och riktigt. Avståndstagandet ligger därför i att inte ge folk falska 
förhoppningar om att ge sken för att kriget står i de godas favör. Det Dumbledore och 
Harry strävar efter anses vara det mer effektiva sättet att stoppa Voldemort på, och 
kriget verkar inte, enligt Harry, vara i de godas favör, varpå han säger “Jag får inte tala 
osanning.” (Rowling, 2005. s. 353). 
 I bok sju bekräftas det Harry befarat med Scrimgor. Harry diskuterar med 
de övriga vid bordet i Kråkboet om varför mordet på Monsterögat Moody inte har 
skrivits om i tidningen. Och varför hade Harry inte kontaktats av ministeriet för sitt 
otillåtna användande av magi i flykten från Voldemort då han ännu var omyndig? De 
diskuterar händelserna och drar slutsatsen att Scrimgor inte vill tillkännage för 
allmänheten att Voldemort återfått sin kraft och att hans anhängare undflytt Azkaban. 

 “Det har inte stått ett ord i The Daily Prophet om hans död eller 
om att man hittat kroppen”, fortsatte Bill. “Men det betyder ingenting. Tidningen 
håller tyst om en massa saker nu för tiden.” 
 “Och har de fortfarande inte kallat till förhör om all denna 
omyndiga trolldom jag utövade när jag flydde undan Dödsätarna?” ropade Harry 
tvärs över bordet till mr Weasley, som skakade på huvudet. “Är det därför att de 
vet att jag inte hade nåt val eller därför att de inte vill att jag ska tala om för hela 
världen att Voldemort anföll mig?” 
 “Det senare, tror jag. Scrimgor vill inte medge att Ni-vet-vem är så 
mäktig som han är och inte heller att det har varit en massflykt från Azkaban.” 
 “Nej, varför tala om sanningen för allmänheten?” sa Harry och 
grep så hårt om kniven att de svaga ärren på översidan av hans högra hand 
avtecknade sig, vita mot huden: Jag får inte tala osanning. (Rowling, 2007. s. 
100). 

Scrimgor, trolldomsministern, diskuteras här som en hållare på sanningen för 
allmänheten, likt som Harry menade i bok sex när de två möttes. Harry kan vi i den här 
passagen se fortfarande bibehåller, till skillnad från Trolldomsministeriet, att sanningen 
bör komma först. Han finner det frustrerande att Scrimgor inte tillåter allmänheten få 
veta om att Voldemort har återfått sin kraft bara för att Scrimgor är för feg för att 
tillkännage det. Mr Weasley säger i anslutning till citatet ovan att Scrimgor sitter på sitt 
kontor dagarna i ända (ibid. s. 100), vilket också visar på att han förslutit sig från 
omgivningen, likt en sköldpadda som tar skydd innanför sitt skal vid hot och fara. Harry 
har, sedan Umbridges bestraffning i bok fem, haft ärret på handen som uppmanar 
honom att inte tala osanning. Ärret är ett konstant påminnande för honom att hans mål 
och uppdrag, att störta Voldemort och hålla de i sin omgivning så säker som möjligt, är 
av yttersta vikt. Alla bör få veta om det enorma hot som världen står inför när Mörkrets 
herre återfått sin kraft och samlar sin armé, vilket skiljer honom från 
Trolldomsministeriet. 

Den sökande identiteten innebär att karaktären tar avstånd från omgivningen, 
vilket i detta fall är ministeriet, och söker efter de frågor och svar som krävs för att 
uppnå den etablerade identiteten. Det förtroende Harry hyser för Dumbledore och den 
övertygelse han har för deras ädla mål, att stoppa Voldemort, sträcker sig därför utöver 
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ministeriet. Att ta avstånd från ministeriet innebär i detta fall att motsätta sig deras 
arbetsmetod och sätt att handskas med det stundande kriget som ligger för deras fötter 
och istället ta itu med Voldemort på egen hand. 

5.3.3 Ett uppdrag 

I den femte boken kommer Harry över en profetia som berättar om att han är den ende 
som har makten att besegra Mörkrets herre. Profetian förutser Harrys öde och vad som 
förväntas av honom och i det här stadiet har han inte längre någon möjlighet att 
återvända. Den lyder följande:  

 Den som har makten att besegra Mörkrets herre är på väg… född 
av dem som tre gånger trotsat honom, född när den sjunde månaden dör… och 
Mörkrets herre skall märka ut honom som sin like, men han skall besitta en kraft 
som Mörkrets herre ej känner till… och den ene av dem måste dö för den andres 
hand för ingen av dem kan leva om den andre överlever… den som har makten 
att besegra Mörkrets herre skall födas när den sjunde månaden dör… (Rowling, 
2003. s. 968). 

Harry väljer att söka efter frågor och svar med hjälp av Dumbledore. Kännedomen av 
profetian varför Lord Voldemort ville döda Harry när han var ett år. Det var för att Lord 
Voldemort visste en del av profetian och att han ville döda Harry, som var han som 
hade makten att besegra Mörkrets herre så tidigt som möjligt. Harry och Dumbledore 
börjar uppdraget med att förstöra de horrokruxer som Voldemort gömt undan för att 
komma så nära en odödlighet som möjligt. Citatet ovan besitter Harry en kraft som 
Mörkrets herre inte känner till, vilket Dumbledore tros vara kärleken från hans mor. 
Vidare säger den att den ene av dem måste dö för den andres hand eftersom ingen av 
dem kan leva om den andre överlever. Det visar på något som Dumbledore befarat 
under en tid, vilket är att Harry själv är en av Voldemorts horrokruxer. 
 I den sjätte boken problematiseras emellertid profetian i en dialog mellan 
Dumbledore och Harry. Diskussionen mynnar ut i den kraft som Harry besitter som 
Voldemort inte känner till som profetian antyder och Harry förstår inte vikten av att 
kraften är kärleken. 

 “Jag vet!” sa Harry otåligt. “Jag kan älska!” Det var nära att han 
tillade: “Än sen då!”  
“Just det, Harry. Du kan älska”, sa Dumbledore och såg på Harry som om han 
visste precis vad han just avstått från att säga. “Och med tanke på allt som hänt i 
ditt liv är det en stor och enastående förmåga. Du är ännu för ung för att förstå 
hur ovanlig du är, Harry.” (Rowling, 2005. s. 516).  
För Harry verkar kärlek inte vara en sorts kraft som sträcker sig utöver och är 
mäktigare än den magiska kraft Voldemort besitter. När profetian antyder om att 
Harry besitter den här kraften så vacklar hans förtroende om att det kommer att 
hjälpa honom i sin kamp mot Voldemort. Dumbledore försöker försäkra Harry att 
kraften beskyddar honom och de för en dialog om profetian. 
 [...] “Du fäster för stor vikt vid profetian!”  
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 “Men...“, spottade Harry ur sig, “men ni sa att profetian 
betyder…” 
“Om Voldemort aldrig hört talas om profetian, skulle den då ha gått i 
uppfyllelse? Skulle den ha betytt nånting alls i så fall? Naturligtvis inte! Tror du 
verkligen att alla profetiorna i Profetiesalen gått i uppfyllelse?” (Rowling, 2005. 
s. 517). 

I citatet ovan visar Dumbledore på distinktionen mellan en profetia och ett öde. En 
profetia behöver inte uppfyllas enbart för att den finns utan den kan även utebli. 
Voldemort, likt Harry, menar Dumbledore fäster för stor vikt vid deras profetia. Vidare 
påpekar Dumbledore det som Harry såg i Mörd-spegeln under sitt första år på 
Hogwarts. Harry såg inte någon ryktbarhet eller rikedomar i spegeln. Han såg istället 
sina föräldrar och det visade för Harry ett sätt att motarbeta Voldemort på - genom 
kärleken. “Voldemort borde ha förstått vad han hade att göra med, men det gjorde han 
inte!” (Rowling, 2005. s. 518). I slutet av dialogen är ämnet åter riktat mot profetian och 
huruvida Harry måste döda Voldemort eller dödas av honom. 

“Men”, sa Harry och ansträngde sig tappert för att inte låta motsträvig, “det 
handlar ändå bara om en sak, eller hur? Jag måste försöka döda honom, 
annars…”  
 “Måste?” sa Dumbledore. “Naturligtvis måste du det! Men inte på 
grund av profetian! Utan för att du själv inte kommer vila förrän du har försökt! 
Det vet vi båda två! Föreställ dig att du aldrig hade hört profetian! Hur skulle du 
känna inför Voldemort då? Tänk efter!”  
 [...] “Jag skulle vilja se honom död”, sa Harry tyst. “Och jag skulle 
vilja döda honom med mina bara händer.”  
 “Naturligtvis skulle du det!” skrek Dumbledore. “Profetian 
innebär inte att du måste göra något överhuvudtaget! Men profetian fick 
Voldemort att märka ut dig som sin like. Det betyder att du själv får välja väg, du 
kan strunta i profetian om du vill! Men Voldemort sätter fortfarande tro till den. 
Han kommer att fortsätta dig dag och natt. Därför är det helt enkelt mycket troligt 
att…” 
 “Att en av oss till slut kommer att döda den andre”, sa Harry. “Ja.” 
(Rowling, 2005. s. 518 - 519).  

I citatet ovan ser vi hur Dumbledore försäkrar Harry om att hans öde inte är förseglat i 
en profetia som utsäger en form av öde, men att den med största sannolikhet slår in 
eftersom Voldemort sätter sin tilltro till den. Men valet att döda Voldemort vilar inte på 
för vad profetian säger utan på för att bli kvitt Voldemort som på grund av profetian 
alltid kommer att jaga Harry. Resultatet av det befarar därför Dumbledore bli att mötet 
kommer att ske och att ingen av dem kan vila förrän den ene av dem dödar den andre. 
 För att döda Voldemort måste först hans horrokruxer förstöras. Några av 
de horrokruxer Voldemort haft har redan förstörts av både Harry och Dumbledore. 
Harry förstörde Tom Dolders dagbok under andra skolåret och Dumbledore förstörde 
familjen Gaunts ring under Harrys sjätte skolår. Tillsammans reser de till en grotta där 
Dumbledore anar att Voldemort placerat ytterligare en av horrokruxerna men den 
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medaljong som troddes vara horrokruxen var falsk. Efter resan till grottan i den sjätte 
boken blir en kraftigt försvagad Dumbledore mördad av professor Snape och Harry 
tvingas fortsätta uppdraget på egen hand. På Dumbledores befallning fick Harry inte 
dela uppdraget med någon annan än Ron och Hermione eftersom det skulle vara 
riskfyllt om Voldemort skulle få kännedom om det. Av tidigare händelser och faror som 
uppstått i och med sökandet efter horrokruxer väljer han att inte berätta om uppdraget 
för någon med undantag för Ron och Hermione. Anledning är att inte utsätta sina 
vänner eller någon annan för de livshotande situationer de kan hamna i. 

Till trots för den order som Dumbledore delgav berättade Harry ändå om 
uppdraget för Ron och Hermione som i slutet av bok sex insisterar på att de följer 
Harry, vart än han går, och att tiden att vända om är förbi:  

 [...] “Och sen följer vi med dig, vart du än tar vägen.”  
 “Nej…” sa Harry hastigt; det här hade han inte räknat med, han 
hade bara velat att de skulle förstå att han tänkte göra den här ytterst farliga 
färden ensam. 
 “Du sa till oss en gång förut”, sa Hermione stillsamt, “att det fanns 
tid att vända tillbaka om vi ville det. Vi har haft den tiden, eller hur?”  
 “Vi är med dig vad som än händer.” sa Ron. “Men vet du vad, du 
måste komma och hälsa på hos oss innan vi gör nånting annat, innan vi ger oss av 
till Godric’s Hollow.” 
 “Varför det?” 
 “Bill och Fleurs bröllop, minns du väl?”  (Rowling, 2005. s. 658). 

Citatet ovan visar hur Ron och Hermione insisterar på att följa med och vara delaktig i 
uppdraget givet av Dumbledore. Hermione vädjar också till vad Harry tidigare sagt om 
att de alltid kunde vända tillbaka, att han kunde ta sig an Voldemort själv tillsammans 
med Dumbledore, ifall saker och ting blev farligt. Men hon säger istället att den tiden 
har de haft och menar nu att den tiden är förbi. Bortsett från Ron och Hermione berättar 
Harry inte om uppdraget för någon annan, inte ens för Fenixordern. Dels kan 
information om uppdraget vara farligt för andra att veta och dels vet Harry att sökandet 
efter horrokruxerna innebär stor livshotande fara. 
 Harry väljer att inte berätta om uppdraget även för resterande medlemmar 
ur Fenixordern. Hans uppdrag står för något viktigare och är av sådan stor vikt att 
obehöriga ej får tilldelas information av den. Vilket vi även kan utläsa ur bok sju när 
professor Lupin hälsar på de tre missionärerna vid deras tillfälliga flyktort på 
Grimmaldiplan 12:  

 “Jag förstår om du inte kan bekräfta det här, Harry, men Ordern 
har fått intrycket att Dumbledore gav dig ett uppdrag.”  
 “Det gjorde han också”, svarade Harry, “och Ron och Hermione 
vet också om det och de tänker följa med mig.” 
 “Kan du anförtro mig vad uppdraget är?” 
Harry såg in i det i förtid fårade ansiktet, inramat av tjockt men grånade hår, och 
önskade att han kunde ge ett annat svar tillbaka.  
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 “Jag kan tyvärr inte det, Remus. Om Dumbledore inte talade om 
det för dig, tror jag inte jag kan det.” (Rowling, 2007. s. 225). 

Professor Lupin tillåts i citatet ovan inte få ta del av det uppdrag som de tre vännerna 
begett sig ut på. Det visar på vikten av Harrys motstånd för påfrestande hjälp i den 
föreliggande uppgiften på grund av sin roll som den utvalde och på grund av risken att 
utsätta de andra för fara. Harrys avståndstagande visar här på den högfärdighet hans roll 
innebär och det högmod han måste visa på grund av sin profetia och av förtroendet ålagt 
från Dumbledore. Hans mål anses av honom här vara allt för svårt och för farligt för de 
resterande medlemmarna av Fenixordern att erhålla och väljer därför att fortsätta 
uppdraget utan deras hjälp. Ser man mot för vad som definierar den sökande identiteten 
så visar Harrys jag här ett ställningstagande mot Lupin genom att själv fortsätta på 
uppdraget utan hans hjälp. Han ställer sig på så vis mot Lupin och Fenixordern och 
fortsätter själv, tillsammans med sina vänner, med vad han anser vara rätt och viktigt. 
Det här ställningstagandet visar på att Harrys autonomi förstärkts markant och att han 
inte är lika mycket i behov av hjälp från omgivningen som han tidigare varit, vilket 
också karaktäriserar den sökande identiteten. 
 Vidare fortsätter Harry, Ron och Hermione att söka efter horrokruxerna på 
egen hand. De horrokruxer som de känner till är de två redan förstörda - Tom Dolders 
dagbok och familjen Gaunts ring. De tre andra hittade och förstörda horrokruxerna är; 
Slazars Slyterins medaljong som förstördes av Ron, Helga Hufflepuffs bägare som 
förstördes av Hermione och Rowena Ravenclaws diadem som av misstag förstördes av 
Crabbes djävulsfyrbesvärjelse. Så långt Harry, Ron och Hermione vet finns även en 
sjätte horrokrux, nämligen Lord Voldemorts orm Nagini. Nagini som på befallning av 
Voldemort dödade Snape, med syfte att Voldemort skulle behärska fläderstaven, 
lämnades han döende Harry hann fram till honom. Snape gav honom sina minnen som 
skulle besvara de frågor Harry fortfarande hade om sin bakgrund. I minnessållet ser 
Harry en konversation mellan Dumbledore och Snape där Dumbledore säger till Snape:  

“Berätta för honom att den natten då Lord Voldemort försökte döda honom och 
då Lily offrade sitt eget liv för att skydda honom, den natten studsade den 
dödande förbannelsen tillbaka på Lord Voldemort, och en liten bit av hans själ 
sprängdes bort och satte sig fast hos den enda levande varelse som fanns kvar i 
det där förstörda huset. En del av Lord Voldemorts själ lever inuti Harry, och det 
är den som ger honom förmågan att tala med ormar och en förbindelse med Lord 
Voldemorts tankar som han aldrig har förstått. Lord Voldemort saknar inte den 
här lilla biten av sin själ, men så länge den sitter fast inuti Harry och skyddas av 
honom kan Lord Voldemort inte dö.”   
 [...] “Så pojken… pojken måste alltså dö?” frågade Snape med 
tillkämpat lugn. 
 “Och Voldemort måste själv döda honom, Severus. Det är 
nödvändigt.” 
Ännu en lång tystnad. Sedan sa Snape:  
 “Jag trodde… under alla de här långa åren… att vi skyddade 
honom för hennes skull. För Lily.” (Rowling, 2007. s. 710) 
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Citatet ovan bekräftar att Harry är en sjunde horrokrux som Voldemort inte känner till. I 
det misslyckade försöket att döda Harry som ettåring överfördes en del av Voldemorts 
själ till den ende levande varelsen kvar i det förstörda huset, vilket var Harry. Men av 
minnessållet får vi också veta att Snape var den dödsätare som avslöjade en del av 
Harrys profetia till Voldemort som pekade finger åt Potter-familjen och att han därför 
känner stor skuld till Lily och James död. Snape som älskat Lily hela sitt liv trodde att 
han och Dumbledore beskyddat Harry under all denna tid för Lilys skull, men det visade 
sig vara långt mycket mer än för den sakens skull, vilket Dumbledore avslöjar i citatet 
ovan. Harry som alltid anat att Snape varit en ond figur under sina skolår får här lära att 
Snape alltid vakat över honom tillsammans med Dumbledore. Men den negativa attityd 
han hyst mot Harry beror på att Harry är lik sin far, både i sätt och utseende. Hatet 
består i att James Potter, Remus Lupin och Sirius Black mobbade Snape under deras tid 
på Hogwarts, och på så sätt kan vi också se att Harry trots allt har ett drag som särskiljer 
honom från sin far - att respektera och vara en god kamrat till sina medmänniskor - 
precis som Lily Potter, f.d. Lily Evans. 
 Harry har här fått svar på en del av de frågor som gått obesvarade under 
lång tid i hans uppväxt. För vad som karaktäriserar den sökande identiteten måste 
Harrys jag finna svar på sina obesvarade frågor för att kunna gå vidare till den 
etablerade identiteten. När han nu lärt sig om sitt förflutna, sina föräldrar och om Snape 
har han därför funnit det som hans identitet har sökt efter och kan gå vidare till den 
etablerade identiteten. 

5.4. Den etablerade identiteten 

Gestaltningen av Harrys identitetsskapande utifrån den etablerade identiteten 
observeras i bok 7. 

5.4.1. Uppdraget; ett val, inte ödet  

Harry har precis lämnat Snapes minnessåll med äntligen besvarade frågor och vetskap 
om Snapes och Dumbledores hemlighållna uppdrag. Vetskapen om att Harry var en 
sjunde horrokrux och att han måste dö för att Voldemort också ska kunna dö gav honom 
inget val än att följa det öde som profetian utsåg. 

Som regn mot en kall fönsterruta trummade de här tankarna mot den 
ofrånkomliga sanningens hårda yta, nämligen att han måste dö. Jag måste dö. 
Hans liv måste ta slut (Rowling, 2007. s. 717).  

Harry som nu förstår att en del av Voldemorts själ ligger gömd inom sig själv ser inget 
annat val än att gå och låta sig själv dödas av Lord Voldemort. Han börjar därför bege 
sig ut till den förbjudna skogen, med ett kort avbrott för att belysa Neville Longbottom 
om den siste horrokruxen efter Harry, nämligen ormen Nagini. Harry ber Neville att 
försöka döda den ifall Ron och Hermione inte var förmögna till det och berättar inget 
om den uppoffring han själv nu var på väg att göra. Väl ute i den förbjudna skogen 
konfronterar han Voldemort och blir också enligt planen dödad av “Avada kedavra-
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besvärjelse”. Händelserna som utspelar sig efter det att Harry blivit mördad sker i en 
sorts “limbo”, en plats mellan liv och död. I denna limbo vaknar Harry upp i King’s 
Cross Station och möter Dumbledore. Mötet med Dumbledore på denna plats ger Harry 
ytterligare några svar på frågor han inte visste fanns.  

 “[...] Och hans okunskap förblev sorgligt ofullständig, Harry! Det 
som Voldemort inte sätter nåt värde på, det bryr han sig inte om att försöka 
förstå. Voldemort begriper ingenting av husalfer och barnsagor, av kärlek, 
lojalitet och oskuld. Ingenting. Att de allesammans har en kraft som överstiger 
hans egen, en kraft utom räckhåll för all trollkonst, det är en sanning som han 
aldrig har förstått. 
Han tog ditt blod i tron att det skulle styrka honom. En liten del av den 
förtrollningen som din mamma lade över dig när hon dog för din skull förde han 
över till sin kropp. Hans kropp håller hennes offer levande, och så länge som den 
förtrollningen överlever, gör du det också, och det gör även Voldemorts enda och 
sista hopp för egen del.” (Rowling, 2007. s. 734 - 735). 

I citatet ovan kan vi se hur samtalet mellan Dumbledore och Harry ger svar på varför 
Harry ännu inte var riktigt död. Det offer hans mor gjorde, och den starka trolldomskraft 
uppoffringen lämnade efter, håller honom vid liv så länge Harrys blod rinner i 
Voldemorts ådror. Harrys blod fick Voldemort i den fjärde boken.  

Den näst siste horrokruxen var nu förstörd och den enda återstående var Nagini 
som sedan blir dödad av Neville med hjälp av Gryffindorsvärdet. Men innan Harry 
återvänder till jordelivet frågar han Dumbledore ifall han har något val, om han måste 
återvända eller om han kan sätta sig på ett tåg och åka mot det som Dumbledore kallade 
“vidare”. Valet består i att antingen dö eller att återvända och hjälpa till och beskydda 
de som fortfarande var i livet. 

 “Jag måste vända tillbaka, eller hur?” 
 “Det bestämmer du.” 
 “Har jag nåt val?” 
 “O, ja.” Dumbledore log mot honom. “Vi är på King’s Cross, 
säger du? Jag tror att om du bestämde dig för att inte vända tillbaka, skulle du 
kunna… låt oss säga… kliva på ett tåg.”  
 “Och vart skulle det föra mig?”  
 “Vidare”, sa Dumbledore enkelt. 
En ny tystnad. 
 “Voldemort har fläderstaven.”  
 “Det är sant. Voldemort har fläderstaven.” 
 “Men visst vill ni att jag ska vända tillbaka?” 
 “Jag tror”, sa Dumbledore, “att om du väljer att återvända, finns 
det en chans att det kan bli slut på honom för alltid. Jag kan inte lova det. Men så 
mycket vet jag, Harry, att du har mindre att frukta om du kommer tillbaka hit än 
han har.” 
 Harry kastade åter en blick på den hudlösa tingesten som darrade 
och höll på att kvävas i skuggan under stolen. 
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 “Tyck inte synd om de döda, Harry. Tyck synd om dem som lever, 
och framför allt de som lever utan kärlek. Genom att återvända kan du se till att 
färre själar blir stympade, färre familjer slits isär. Om du tycker att det är ett 
värdigt mål att sträva efter, då säger vi adjö för den här gången.” (Rowling, 2007. 
s. 747). 

Harry som redan befinner sig i den etablerade identiteten får här ett val att antingen gå 
vidare eller att återvända. Hans jag utifrån den nu etablerade identiteten väljer utifrån 
vad karaktären har vuxit att bli - en hjälte. Möjligheten att inte återvända fanns där, 
vilket visar på att det återigen är Harrys val som definierar hans etablerade identitet, och 
inte hans öde. Till skillnad från den tidigare diskussionen Harry och Dumbledore hade i 
den sjätte boken om profetian har Harry valt att bortse från vad profetian säger och 
fokuserar istället på ett val om han ska återvända för att sätta stopp för Voldemort. Med 
sin hämndlystenhet för de dåd Voldemort utsatt Harry för och för de katastrofala 
konsekvenser som kan komma att bli ifall Voldemort skulle segra ställs istället vägande 
i valet. Harry väljer därför att återvända till livet för att avsluta uppdraget som han sedan 
länge påbörjat, nämligen att döda Voldemort en gång för alla. På så vis kan han försäkra 
sig, såsom Dumbledore uppmanade honom till, att inga fler offer skall behövas. Inga 
fler familjer ska behöva splittras och han kan nu visa att kärlek, lojalitet och oskuld 
övervinner all sorts magi, vilket är vad Harrys identitet vuxit och formats av till att bli. 
Det som återstår för Harry är att bli kvitt Voldemort för att slutligen kunna vila, som 
Dumbledore sa i den sjätte boken (se avsnittet 4.3.3).  

5.4.2 Att vara sin trollstavs man 

I narrativets dénouement har Harry nu återvänt till livet för att avsluta kriget vid 
Hogwarts. Buren från Den förbjudna skogen av den tillfångatagna Hagrid sätts han ned 
på gården i Hogwarts med Voldemort och hans anhängare bakom sig och med 
Hogwarts skolelever, professorer och andra anhängare till Potter framför sig. Harry 
spelar fortfarande död tills dess att Neville visar sitt mod och är den första som ställer 
sig upp mot de inkräktande och för Harry. Under denna gest så hinner Harry ta skydd 
under Osynlighetsmanteln och bege sig av allt medan kriget återupptas fast nu med ett 
oväntat understöd av kentaurerna från Den förbjudna skogen. Mitt under allt krigande 
finner Harry och Voldemort till slut varandra och kriget upphör i väntan på vad som 
kommer ske mellan de två. De utbyter hetsiga ord innan deras kamp tar fart.  

 [...] Det finns inga fler horrokruxer. Det är bara du och jag. Ingen 
av dem kan leva om den andre överlever, och en av oss ska just försvinna för 
gott…” 
“En av oss?” sa Voldemort hånfullt. Hela hans kropp var spänd och de röda 
ögonen stirrade, som en orm beredd att just hugga till. “Du tror att det kommer 
bli du, eller hur, pojken som överlevde av en tillfällighet och därför att 
Dumbledore drog i trådarna?”  
 “Kallar du det för en tillfällighet, när min mamma dog för att 
rädda mig?” frågade Harry. 
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 [...] “Var det en tillfällighet när jag beslöt mig för att slåss på den 
där kyrkogården? En tillfällighet att jag inte försvarade mig i kväll och ändå 
överlevde och återvände för att slåss mot dig igen?” (Rowing, 2007. s. 763 - 
764).  

Harry som nu förstod det kausala samband som allt han tidigare genomgått och utsatts 
för har lett honom till just detta ögonblick. Den stundande duellen skulle komma att bli 
den sista och Harry som nu förstår vikten av sin mors uppoffring och kraften den 
befäste i hans blod bestod av kärlek, något Voldemort inte förstod sig på. Harry har 
återvänt för att avsluta Voldemort för kärleken till sina kamrater, till sin skola han 
kallade hem och inte minst till de som stupat för honoms skull. Voldemort som inte 
förstått sig på denna kraft har istället försökt övervunnit den genom att förskaffa sig den 
starkaste trollstaven av dem alla, nämligen Fläderstaven. Det som Voldemort dock inte 
vet är att fläderstaven inte valt honom till sin ägare, eftersom ägaren till trollstaven 
egentligen är Harry. Staven måste vinnas i duell för att kunna tas över av någon annan, 
och det var Draco Malfoy som avväpnade Dumbledore före Snape dödade Dumbledore. 
På så sätt kunde inte staven bli Voldemorts efter det att han dödat Snape. Istället 
tillhörde staven egentligen Harry som i en duell före kriget bröt ut på Hogwarts 
besegrade Draco i en duell. På så sätt har Voldemort undgått den viktiga detaljen att 
övervinna trollstaven från dess rättmätige ägare. 
 Harry vinner så småningom duellen och Voldemort tillintetgörs. Efter allt 
segerfirande återgår de överlevande till att se efter de sårade och sörja de dödade under 
kriget. Harry smiter istället undan tillsammans med Ron och Hermione upp till 
Dumbledores gamla kontor. Väl där så använder han Fläderstaven själv för både den 
första och sista gången: 

 Han lade den trasig trollstaven på rektorns skrivbord, rörde vid 
den med yttersta spetsen av fläderstaven och sa: 
 “Reparo” 
 Det flög ut röda gnistor ur änden på järneks- och fenixstaven när 
den slöts ihop igen. Harry förstod att han hade lyckats. Han lyfte upp den och 
kände plötsligt värme i fingrarna, som om trollstaven och handen gladde sig åt 
sin återförening (Rowling, 2007. s. 775). 

Han reparerade sin gamla trollstav som under sökandet på horrokruxerna gått sönder för 
att sedan återlämna Fläderstaven till Dumbledore i hans grav. Han vet att staven inte 
medför något gott och alltid kommer vara eftertraktad för dess stora makt. Därför väljer 
han istället att låta sig själv bli dess sista ägare så att den aldrig mer kan erövras och på 
så sätt kommer den att förlora sin kraft. 

“Den där trollstaven ställer till med mer problem än den är värd”, sa Harry. “Och 
om jag ska vara uppriktig” [...] “om jag ska vara uppriktig, så har jag haft nog 
med problem för ett helt liv.” (Rowling, 2007. s. 775).  
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Återigen visar Harry på att hans jag handlar utifrån en god moral och goda principer 
som han efterlever i den identitet han nu vuxit till att bli. Den identitet Harry nu nått 
genom den progressiva identitetsprocessen har nått sitt slutskede och han står kvar som 
Pojken som överlevde - hjälten som räddade det han älskar och den värld han tror på - 
och som störtade Voldemort, Mörkrets herre.  
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6. Diskussion 

6.1. Gestaltning av Harry Potters identitetsskapande 

Syftet med studien är att undersöka hur J.K. Rowling gestaltar identitetsskapandet av 
karaktären Harry Potter. Vi har analyserat och tolkat gestaltningen av Harry Potters 
identitetsskapande utifrån fyra stadier med syfte att markera en identitetsprogression 
från en början till ett slut. Harry Potters identitetsskapande gestaltas i en intrig som 
sträcker sig över en serie på sju böcker. Därför har vi använt händelseförloppet med 
syfte att strukturera intrigen kopplat till respektive identitetsstadie. 

Vi har kommit fram till att Harry i det första stadiet, den osäkra 
identiteten, gestaltas vara i en osäker identitet. Den osäkra identiteten utgör 
expositionen i händelseförloppet då Harrys identitetsskapande gestaltas som en 
startpunkt. Harrys jag gestaltas vara oreflekterat då annorlunda händelser som 
karaktäriserar Harry försvinner i vardagens “normala” vardag. I det andra stadiet, den 
förbestämda identiteten, gestaltas Harrys identitet som förvirrad då Harry har svårt att 
placera sitt jag i samhället. Den förbestämda identiteten utgör konflikten i 
händelseförloppet då Harrys identitetsskapande utvecklas genom att Harry möter en 
konflikt i sin identitet som gör att han är tvungen att omvärdera sitt jag. Eftersom 
föregående stadie markeras som oreflekterade händelser, måste en omgivning övertyga 
Harry att omvärdera sin identitet för en annan identitet, vilket görs av halvjätten Hagrid. 
Vi tolkar att konfliken gestaltar Harrys identitetsskapande under den förbestämda 
identiteten i bok 1, 2, 3 och 4 eftersom Harrys förvirrade tillstånd löper som en 
gemensam nämnare i dessa. Det tredje stadiet, den sökande identiteten, gestaltar Harrys 
identitet som mer autonom då jagets möte med “de andra” framställer en övertygelse 
som markeras i en positionering mot andra övertygelser. Den sökande identiteten utgör 
stegring respektive klimax i händelseförloppet. Det finns en utveckling i Harrys 
omgivningen mellan bok 4 och 5, det vill säga mellan den förbestämda identiteten och 
den sökande identiteten, som handlar om att Harry och den dominerande kulturen 
(Jonsson, 2010) polariseras i frågan om Lord Voldemort har återvänt eller inte. 
Progressionen från det andra stadiet till det tredje stadiet handlar om att Harrys jag 
omvärderas då den dominerande kulturen, tolkas som Trolldomsministeriet, ifrågasätter 
Harrys position. Men Harry konfronterar den dominerande kulturen och därför gestaltas 
Harrys identitetsskapande genom att han söker efter sin plats i samhället. Klimax 
markeras då Harrys identitetsskapande inte har någon återvändo. Detta tolkas vara då 
Harry får kännedom om profetian som berättar att bara en av Harry eller Lord 
Voldemort kan överleva. Dumbledore säger att Harry har val, och inget måste, men 
eftersom Lord Voldemort blint strävar efter att uppnå profetian kommer Lord 
Voldemort ständigt jaga Harry. Det fjärde stadiet, den etablerade identiteten, gestaltar 
Harrys identitet utifrån att jaget har förmågan att kvalitativt värdera lösningar i 
situationer utifrån ett större perspektiv om vad som är rätt och viktigt. Den etablerade 
identiteten utgör nedåtgående och denouement i händelseförloppet. Harry letar efter 
horrokruxer som Lord Voldemort gömt för att kunna spara sin själ och leva så nära 
odödligheten som möjligt. Harry inser att han själv är en horrokrux och därför låter han 
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sig dödas av Lord Voldemort. Samtalet med Dumbledore erbjuder Harry val att 
återvända eller att ta tåget som går “vidare”. Harrys identitet i den etablerade identiteten 
framställs då han kvalitativt värderar vad som är rätt och viktigt vilket utgör lösningen 
på konflikten i Harrys identitetsskapande, det vill säga dénoument. 

6.1.1. Harry Potters identitetsskapande utifrån individuationsprocessen 

Gestaltningen av Harrys identitetsskapande utifrån metodens fyra stadier kan hänvisas 
till individuationsprocessen (Lalander & Johansson 2012). Harry framställs i 
adolescensåldern då han är elva år när han börjar på Hogwarts och 17 år när han står 
mitt emot Lord Voldemort i slutet av den sjunde boken. I Preadolescensen börjar 
frigörelsen från vårdnadshavare och individen har svårt att tolka kroppsliga signaler. 
Karaktären Harry, utifrån preadolescensen, framställs i första boken då gestaltningen av 
Harrys identitet är i den osäkra identiteten och den förbestämda identiteten. I den 
osäkra identiteten gestaltas svårigheter att tolka kroppsliga signaler då han inleder en 
dialog med ormen på djurparken. Harry säger till sig själv att han mumlade genom 
glaset även om han var säker på att ormen inte hörde. Att Harry tar kontakt med ormen 
kan betraktas vara mer associerat till hans ensamhet då han söker kontakt med andra i 
sin fantasi, än att han skulle vara en trollkarl som kan prata med ormar. 
 Harrys vårdnadshavare är familjen Dursleys. När Harry och familjen 
Dursley har flytt ut till ett ruckel på en ö ute i havet kommer Hagrid för att övertyga 
Harry om att han är en trollkarl. Harry ska studera magi på skolan Hogwarts och denna 
skola är som en internatskola där elever bor under sina studieår tillsammans med sina 
respektive elevhem. Gestaltningen av Harry utifrån att han inleder sin frigörelse från 
sina vårdnadshavare framställs i att han måste orientera sin nya identitet mot den gamla 
identiteten. Bland annat har han svårt att förstå hans position i det magiska samhället 
vilket framställs i en dialog mellan Hagrid och Harry där Harry osäkert ifrågasätter 
varför han är så speciell som det magiska samhället framhäver. Ytterligare ett exempel 
är när Harry och Ron har en dialog då Ron tvingar Harry att se vikten i att Harry är 
ormviskare. Att Harry är ormviskare är för Harry inget speciellt. Sist han pratade med 
en orm var när han besökte djurparken tillsammans med familjen Dursley. Den 
händelsen var oreflekterad och associerades mer till hans ensamhet än hans magiska 
besittning. Att Harry inte inser det unika med att vara ormviskare beror på att han 
saknar kunskapen om det unika att vara ormviskare. Men han associerar även 
färdigheten till hans “icke-speciella” jag eftersom hans jag, under den osäkra 
identiteten, var avvikande. 
 Karaktären Harry, utifrån tidiga adolescensen, framställs genom att Harry 
söker kamrater och förebilder. Harry söker sig till sina kamrater Ron och Hermione. 
Ron tolkas vara en orienterare i den magiska världen. Ron har vuxit upp i den magiska 
världen och ser därför kausala självklarheter som Harry inte märker eftersom han vuxit 
upp utanför den magiska världen. När det handlar om förebilder får Harry tillit för 
Dumbledore, som betraktas vara den vise i Harrys möte med Lord Voldemort. Harrys 
oklarheter klarnar ofta i slutet av varje bok då Harry samtalar med Dumbledore efter 
mötena med Lord Voldemort. När Harry befinner sig i den tidiga adolescensen tolkas 
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gestaltningen av Harrys identitetsskapande vara i den förbestämda identiteten eftersom 
han söker sig till kamrater och förebilder. 
 Karaktären Harry, utifrån högadoleascenten, avslöjar identitetsskapandet 
utifrån den sökande identiteten. Harrys jag är centrerat och han erhåller en narcissistisk 
ansats i hans antaganden. Att Harry centrerar sitt jag är tydligt i sekvensen då Harry 
möter Ron och Hermione i Fenixordens högkvarter. I intrigens nutid är Harry 15 år 
vilket är åldern för högadolescensen. När Harry möter Ron och Hermione blir Harry 
väldigt upprörd på dem för att de inte upplyst Harry om Lord Voldemort eftersom det i 
slutet av föregående bok framgick att Lord Voldemort återfått sin fulla makt. Harry 
tvingas utstå familjen Dursleys och leva i ovisshet, varav Ron och Hermione träffas och 
umgås med resten av Fenixorden utan att upplysa Harry. Harry uttrycker även en 
narcissism i dialogen med Seamus Finnigan, då Harry uttrycker att han får “tala till dig 
hur jag vill!” efter att Seamus Finnigan frågat vad som egentligen hände när Cedric 
Diggory mördades. 
 Karaktären Harry, utifrån senadolescensen, framställs som mer autonom. 
Harry har mött prövningar sedan hans första år på Hogwarts vilket gestaltar Harrys 
identitetsskapande i att hans jag lever i ett större sammanhang. Dumbledore berättar i 
sista boken för Harry att han har val att antingen ta ett tåg som går vidare, alternativt att 
han ta sig tillbaka för att möta Lord Voldemort. I och med att Harry uttryckligen har ett 
val, hamnar hans identitet i ett större perspektiv. Däremot har Dumbledore gett Harry 
Uppståndelsestenen som är en av de tre dödsrelikerna. Därför väljer han att komma 
tillbaka till den magiska världen och besegra Voldemort för att göra det Harry värderar 
som rätt. 

6.1.2. Harry Potters identitetsskapande utifrån dialogen 

Enligt Mörkenstam (1994) formas identitet i det sociala sammanhanget och för att jaget 
ska få en förståelse om jaget krävs en dialog med andra människor. Med andra ord kan 
individen inte utveckla en identitet utan dialog. Harrys identitetsskapande gestaltas i 
dialoger då Harrys självmedvetna jag utvecklas i identitetsprogressionen utifrån de 
samtal med omgivningen som gestaltas. 
 Progressionen mellan den osäkra identiteten till den förbestämda 
identiteten skapas i en dialog med Hagrid. I dialogen mellan Harry och Hagrid 
övertygar Hagrid Harry om en ny identitet. Hagrid berättar för Harry om att han är en 
berömd trollkarl i den magiska världen, och att han är berömd för att han är den enda 
som har överlevt “Avada kedavra-besvärjelsen”. I dialogen markeras Harrys 
identitetsprogression då Hagrid frågar om det har hänt annorlunda saker under hans 
första tio år. Progressionen mellan den förbestämda identiteten och den sökande 
identiteten markeras i dialogen med Trolldomsministeriets anställde, Dolores 
Umbridge, då Harrys övertygelser att Lord Voldemort har återvänt ställs mot 
Trolldomsministeriets övertygelser att Lord Voldemort inte har återvänt. 
Trolldomsministeriet tolkas uttrycka den dominerande kulturen då de syftar till att 
försöka styra den sociala ordningen. Carla Jonsson (2010) redogör för att det finns en 
dominerande kultur i ett mångkulturellt samhälle. Det magiska samhället är 
mångkulturellt då det finns fullblodade trollkarlar, mugglarfödda trollkarlar, ynkar samt 
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antropologiska djur med kommunikativa förmågor mellan samtliga kulturer. 
Trolldomsministeriet vägrar inse att Lord Voldemort har återfått sin kraft som hotar det 
magiska samhället. Dolores Umbridge är representant från Trolldomsministeriet då hon 
ska se över verksamheten på Hogwarts eftersom Dumbledores ledarskap som rektor 
ifrågasätts då Dumbledore utgår från Harrys iakttagelser att Lord Voldemort har 
återvänt. Dolores Umbridge får undervisa i ämnet “försvar mot svartkonster” vilket hon 
ändrar upplägget från en praktisk ansats till en teoretisk ansats. Under en lektion med 
Umbridge ifrågasätter Harry henne och hävdar självsäkert att Lord Voldemort har 
återvänt och de behöver praktiska färdigheter i ämnet men Dolores Umbridge söker 
efter ordning genom att straffa Harry med straffkommendering. Harry markeras som 
lögnaktig men Harry söker en plats i samhället då hans jag gestaltas göra uppror mot 
dessa anklagelser. Progressionen från den sökande identiteten till den etablerade 
identiteten skapas i dialog med Dumbledore. Dialogen gestaltar Harrys 
identitetsprogression till den etablerade identiteten då han kvalitativt värderar ett val att 
återvända för att möta Lord Voldemort. Harry inser sitt jag då han värdesätter kärlek, 
lojalitet och gemenskap vilket leder till att han väljer att det rätta är att möta Lord 
Voldemort, det vill säga det handlar inte om att det är Harrys öde utifrån profetian utan 
det handlar om hans förmåga att välja. 

6.2. Diskussion om Samtalets möjligheter 

I detta avsnitt avser vi att visa på de didaktiska möjligheter som kan komma att uppstå 
av läsningen och ge upphov till möjligheter för litteratursamtal om J.K. Rowlings 
bokserie om Harry Potter. Genom de läsarter av Tengberg presenterade under avsnitt 
2.3. visas här på hur man genom de olika läsarterna kan arbeta med och utifrån en 
berättelse och visa på vilka möjligheter bokserien har för att samtala om identitet och 
identitetsutveckling. 

6.2.1 Harry Potter och läsarterna 

Den didaktiska diskussionen om hur Harry Potter-serien kan användas för att samtala 
kring identitet och identitetsutveckling kan sägas starta i läsningen. Harry Potter är en 
karaktär framställd av J.K. Rowling som genom en serie bestående av sju böcker 
utvecklar en identitet i takt med sin ålder och i den fiktiva värld som gestaltas i 
författarens romaner. Harrys identitet går igenom olika stadier och kompliceras under 
seriens gång. Karaktären står inför en identitetskonflikt som berör bland annat hans val, 
handlingar och bakgrund. Genom dialoger kan man se hur karaktären vänder sig till de i 
sin omgivning för att diskutera vem han är, det vill säga sitt jag. Frågeställningen som 
här ska försöka besvaras är vilka möjligheter ett litteratursamtal om Harry Potter kan ha 
för att skapa en diskussion om identitetsskapande. 
 Under seriens gång gestaltas olika dialoger där Harry diskuterar val, 
händelser eller handlingar m.m. med en respektive karaktär. I dialogerna kan man 
urskilja problematiker som berör bland annat etik och moral, betydelser och 
konsekvenser. Dessa dialoger är främjande för att visa på hur stor betydelse samtal om 
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identitet kan innebära. I den andra boken samtalar Harry med Dumbledore huruvida 
Sorteringshatten gjorde rätt när den placerade honom i Gryffindors elevhem. 

 “Orsaken till att du är det, Harry”, sade Dumbledore lugnt, “är att 
Lord Voldemort - som är Salazar Slytherings ende återstående ättling - är 
ormviskare. Såvida jag inte tar alldeles fel, överförde han en del av sina krafter 
till dig den natten han gav dig ärret i pannan[...]” 
 “Överförde Voldemort en del av sig själv till mig?” sade Harry 
alldeles lamslagen. 
 “Det verkar faktiskt så” 
 “Då borde jag alltså vara i Slytherins elevhem”, sade Harry och 
såg förtvivlat på på Dumbledore. “Sorteringshatten kunde se Slytherins kraft 
inom mig, och den …” 
 “Den placerade dig i Gryffindor”, sade Dumbledore lugnt. 
(Rowling 1998, s. 417-418) 

Vi kan i detta avsnitt se hur Harry står inför en problematik som berör hans och 
Voldemorts länk. Harry besitter en del av Voldemort i sig själv och Sorteringshatten ser 
att Harry därför besitter egenskaper som anses tillhöra de av Slyherins elevhem. Dock 
vädjar Harry till hatten att inte placeras i det hemmet och placeras därför i Gryffindor, 
ett av de andra tre elevhemmen. Varje elevhem präglas av olika egenskaper och 
Sorteringshatten avgör vilka elever som passar in i vilket elevhem. Samtalet här visar 
istället på för vad som vi i resultatet visat genom analys av böckerna. En persons 
karaktär definieras inte av ett redan förutbestämt öde, utan definieras utav ens val. 
Eftersom Harry väljer att be hatten om att inte placeras i Slytherin visar det på att Harry 
valde en annan väg än den väg som först höll på att ges honom. Ser vi då på detta stycke 
kan vi se hur Tengbergs (2011) betydelseorienterade läsart kan användas för att urskilja 
denna analys. Med den betydelseorienterade läsarten går man in i texten för att försöka 
finna bakomliggande betydelser, något som inte konkret står i den skrivna texten. 
Genom denna läsart kan vi se över hela bokserien och finna att det här temat är 
återkommande, nämligen att ens identitet blir resultatet för de val och handlingar man 
begår hellre än att man föds till något specifikt och förutbestämt. Det här temat är en 
relevant möjlighet för en diskussion om identitetsskapande på så sätt att man formar sitt 
eget öde och man har möjlighet att påverka sin framtid och person. Valet att inte 
placeras i Slytherinhemmet kan ha haft oerhört stor betydelse för seriens handling och 
utgång, likt som att val i ens liv kan ha stor betydelse för framtiden. 
 Vad gör då att man kan urskilja detta tema ur Harry Potter-serien? Den 
handlingsorienterade läsarten av Tengberg (2011) visar på vikten av att man som läsare 
måste värdera textens handling. Ofta för att värdera handlingen i en text måste man 
finna det som inte uttryckligen står konkret och explicit skrivet i texten. Därför måste 
man inferera i texten, avgöra verklighetslikheten och trovärdigheten i texten, och 
jämföra dessa mot den egna referensramen av upplevda erfarenheter. Temat “Valet, inte 
ödet” blir då relevant på så vis, likt Harry i böckerna, inte vill placeras i ett fack och vill 
kunna påverka utsikten för ens framtid. Genom att, precis som Harry, göra aktiva val 
efter etiska och moraliska principer och handla utifrån vad man tror är rätt och riktigt 
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ger möjligheten till att värdera texten utifrån sina egna referensramar. Genom att 
inferera i texten och urskilja de verkliga känslor och handlingar som kan utläsas om 
Harrys identitet gör att potentialen för samtal om identitet ur ett didaktiskt perspektiv 
främjas. Genom att Harrys känslor och problematiker beskrivs på ett sätt som gör det 
möjligt att referera dem till verkligheten ökar förståelsen för sammanhanget i 
berättelsens handling och intrig (Tengberg, 2011. s. 204). 
 Vad som gäller den värderingsorienterade läsarten är ifall karaktärer, 
utifrån etiska och moraliska principer, handlar rätt i vissa skeden. När Harry begår en 
handling kan man isolera handlingen och bearbeta den som en handling i sig eller om 
man väljer att bearbeta den utifrån en större kontext. Oavsett vilket värderar man 
handlingen utifrån moraliska och etiska principer för att avgöra om handlingen var rätt 
eller fel. Ett exempel på en sådan handling är när Harry, Ron och Hermione möter 
professor Lupin, Sirius Black och Peter Pettigrew i Den spökande stugan i bok tre. Där 
stoppar han Lupin och Black från att mörda Pettigrew som hämnd för sveket mot sina 
föräldrar av anledningen att Harry inte tror sin far önskat sina vänner bli mördare för 
hans skull. Denna handling kan isoleras och diskuteras utifrån ett tema som berör 
exempelvis hämnd eller brott och straff. Det intressanta här skulle följaktligen vara den 
diskussion som ges möjligheten här att ta fart. Handlingen, att inte utkräva tand för tand 
och blod för blod i detta skede, kan ge möjligheter ur ett didaktiskt perspektiv att elever 
får diskutera och lära om sina värderingar. Både i avseendet brott- och straffperspektiv 
och ur ett hämndperspektiv. Det förstnämnda perspektivet ligger mer mot ett mer 
politiskt inriktad perspektiv, där ett brott värderas och vad ett rimligt straff för brottet 
skulle kunna vara. Den senare perspektivet blir mer ett personligt sådant, där elever får 
möjlighet att diskutera hur de själva eventuellt skulle handla i en liknande situation. 
Poängen här är att visa på vilka möjligheter olika partier i texten har för att diskutera 
utifrån sig själv och sina egna perspektiv mot händelser i texten. Det som den 
värderingsorienterade läsarten främjar att belysa är på vilket sätt man urskiljer texten 
utifrån värdekriterier (Tengberg, 2011. s. 211) som man besitter och som är en del av 
vem man är. 
 Den subjektsorienterade läsarten av Tengberg (2011) åsyftar till att läsaren 
av en text realiserar texten genom att dra paralleller mellan text och verkligheten. Likt 
som i den handlingsorienterade läsarten där man ser för hur verklighetsförtrogen 
berättelsen är och de budskap den förmedlar kan man genom dessa parallella 
jämförelser för en mer realistisk upplevelse av läsningen. I den tidigare forskningen 
presenterades också Frank & McBee (2003) som genom sitt arbete visat hur elever kan 
identifiera sig med karaktärer i Harry Potter-böckerna och med karaktärernas 
problematiker. Genom läsningen kan man känna igen sig i en eller flera karaktärer. 
Dessa karaktärer ställs i svåra situationer ibland vilka de handskas med på olika sätt. På 
så vis, menar Frank & McBee (2003, s. 35), kan eleverna också ta lärdom för hur man 
kan tackla likartade situationer i det egna livet. Det vill säga att elever kan ta lärdom om 
hur man handskas med exempelvis. obesvarad kärlek, svåra dilemman och så vidare. Ur 
ett didaktiskt perspektiv är det inte helt oproblematiskt att diskutera jämförelser på detta 
sätt då personliga situationer som kan jämföras med de i böckerna kan bli allt för 
personliga för att diskutera öppet. Men som Frank & McBee menar är det därför viktigt 
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att man som lärare känner av situationen för att inte samtalet ska bli allt för personligt 
och leda eleverna tillbaka till ämnet (ibid. s. 37). Bortsett från risken att elever blottar 
sig själva och skadar sin integritet är annars möjligheterna många. Att öppna diskussion 
om karaktär och identitet genom att diskutera identifierbara karaktärer och situationer 
utifrån böckerna vore genom denna läsart utopisk för ett litteratursamtal. 
 Den intentionsorienterade läsarten menar Tengberg (2011, s. 220 - 221) är 
att man som läsare försöker urskilja vilka dolda intentioner en författare har med sin 
text. Den här läsarten poängterar Tengberg kan ha varierande utslag beroende på 
eleverna. Var läsare har en egen uppsättning av referensramar som hen har som 
utgångspunkt för vad som kan ligga som bakomliggande budskap i en text (ibid. s. 220 - 
221). Det vill säga vissa läsare kan se en intention medan andra kan se en annan. Ur ett 
didaktiskt perspektiv är då detta gynnsamt för att diskutera det som elever finner som 
bärande budskap där elever får ta del av varandras upplevda läsning och deras tankar 
om texten. För på vilket sätt vi i detta arbete har analyserat Harry Potter-serien och 
identitetsskapande utifrån karaktären Harry Potter behöver inte vara den enda och mest 
sannolika analysen. Utan det finns andra tankar om ämnet och på så sätt blir även detta 
arbete ännu ett perspektiv till den stora idébanken om Harry Potter och 
identitetsskapande. Det i sig visar på vad Tengberg menar med intentionsorienterad 
läsning. Det som vi funnit i detta arbete är funnit genom de referensramar vi erhåller 
och av dessa ramar har vi urskilt innehållet i berättelsen för att visa på vår uppfattning 
av Harry Potters identitetsutveckling. Allt medan J.K. Rowling kan ha haft för avsikt ett 
helt annat kausalt samband för karaktärens utveckling, vilket visar på de möjligheter ett 
litteratursamtal kan ha för att dela med sig av den uppfattning man skapat sig genom 
läsningen. 
 Slutligen har vi den metakognitiva läsarten vilket Tengberg (2011, s. 226) 
menar är den typ av läsning där man skapar sig en förståelse över den tankeprocess man 
genomgår under läsningen. Det kan ha att göra med vilka bilder det är man målar upp i 
huvudet när man läser, vilka förväntningar man får på läsningen och på vilket sätt texten 
konstruerar sin läsare. Det intressanta med denna läsart är att medvetandegöra läsningen 
som en process som inte enbart betyder läsning, utan att man också medvetandegör den 
tankeprocess som läsaren skapar under läsningen. Genom att använda denna typ av 
läsart kan man skapa sig en förståelse för hur man uppfattar läsningen som ett sorts 
metatänkande. Ur ett didaktiskt perspektiv kan man tänka sig att en sorts läsloggbok 
vore till gagn för denna typ av läsart. Där i möjliggör man för att skriva de tankar man 
får under läsningen för att sedan kunna gå tillbaka för att se vad för tankar man haft 
under läsningen och dela med sig av processen och diskutera vad som skett mellan och 
efter läsningen tillsammans med andra elever. 

Sammanfattningsvis så har vi här diskuterat de olika läsarter av Tengberg 
(2011) som presenterats i bakgrunden och visat på olika möjligheter dessa har för att 
bidra till lärande litteratursamtal om identitetsproblematik och identitetsutveckling. De 
olika läsarterna är olika sätt att närma sig en text på och som lärare kan det vara 
gynnsamt att använda sig av dessa på så sätt att de belyser olika partier och skeden i 
texten som kan lyftas upp för diskussion. Viktigt att komma ihåg är att dessa läsarter 
inte utesluter varandra och att gränserna för dem ofta överträds när ett samtal väl tar 
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fart. Det vill säga att man i ett samtal utifrån den handlingsorienterade läsarten kan sluta 
upp med att behandla en handlings utifrån den värderingsorienterade läsarten. Men det 
är också något som kan gynna litteratursamtalet då samtalet handlar om att beröra 
punkter som väcker intresse hos elever och läsare och att ta lärdom av varandra. Fokuset 
bör inte ligga på läsarterna i sig och vad samtalen mynnar ut i, utan istället visa på hur 
samtalen kan ändra riktning och få olika innehåll beroende på vem som läst och hur 
denne uppfattat texten på. Vad eleverna tar åt sig av läsningen och deras 
receptionsförmåga är viktig för att dels visa på olikheter mellan det uppfattade av 
läsningen och dels för att lära om sig själva och andra genom läsning. 
 Något som också är viktigt att tänka på är att förse eleverna med 
tillräckligt god kunskap för att denna typ av läsning ska vara gynnsam för dem. Likt 
som Frank & McBee (2003, s. 37) menar är uppföljning av läsningen lika viktig som 
läsningen själv. Därför kan redan i förväg bestämda frågor vara till hands då eleverna på 
så sätt ser på vilket sätt de bör närma sig texten. Dock bör enbart frågorna fungera som 
riktlinje för hur eleverna ska läsa och inte en matris för vad de ska läsa. Utan den 
främsta tanken är att lära av varandra och utveckla elevernas receptionsförmåga så att 
läsningen inte enbart förblir läsning utan också ett läromedel. I dialogen och i böckerna 
kan man finna idéer och lösningar på konflikter i den egna identitetsutvecklingen, likt 
som Harry finner i dialoger med Dumbledore hanterbara lösningar och tankar till sin 
egen identitetsproblematik. 

6.3. Metoddiskussion 

Det urval av litteratur som i detta arbete analyserats och bearbetats är J.K. Rowlings 
bokserie om Harry Potter. Dels så är det för att visa på vilka möjligheter 
fantasylitteratur kan ha ur ett didaktiskt perspektiv, en genre som inte allt för sällan 
sållas bort ur svenskundervisningen. Och dels så valdes materialet ut av anledningen att 
det är en väldigt omfångsrik serie som haft väldigt stor publicitet och nått en väldigt stor 
publik. Harry Potter-serien har som bokform sålt över 500 miljoner exemplar och 
översatts till över 80 olika språk (pottermore.com, 2018-02-01, hämtat 2019-03-15) 
vilket tyder på den stora utsträckning vi åsyftar att serien haft. En problematik som kan 
tänkas uppstå av att enbart välja Rowlings litteratur är att annan eventuell litteratur som 
också kunnat fungera likväl bra har hamnat i skuggan för Harry Potter i detta arbete. Vi 
har även valt serien utifrån den kritik som riktats mot den. Bland annat har serien fått 
kritik från ett kristet perspektiv att vara anti-kristet och locka ungdomar mot det ockulta 
(Deavel & Deavel, 2002). Men även att den är sexistisk (Donaldson, 2009; Svensson, 
2012) och av mer kommersiella syften än goda syften (Turner-Vorbeck, 2009). Trots 
kritiken riktad mot serien omfamnar vi den. Eftersom vi, likt som Svensson (2012), 
anser att kritiserad litteratur har större tendens att kunna skapa diskussioner som berör 
mer frågor än om boken enbart var bra eller dålig, vilket vi åsyftat tidigare under 
rubriken 3.2. Vi avfärdar därför tanken om Harry Potter-serien som dålig litteratur 
eftersom den ur ett didaktiskt perspektiv kan vara främjande för litteratursamtal, vilket 
vi försökt påvisat genom detta arbete. Det som dock skulle kunna ge fantasylitteraturen 
ytterligare gunst för didaktiker och pedagoger vore om fler didaktiska arbeten görs 
utifrån annan litteratur i genren och visar på de möjligheter som finns att hämta där. För 
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vi är väl medvetna om andra författare inom genren som också kan ha fungerat väl för 
denna typ av arbete, bland annat J.R.R Tolkien och C.S. Lewis. Men vi valde J.K. 
Rowling utifrån vad vi argumenterat för ovan. 

I det här arbetet har vi format ett analysschema utifrån två artiklar av 
Marcia (1966) respektive Klimastra, Hale III, Raaijmakers, Branje & Meeus (2009). Till 
störst del har vi utgått från Marcias artikel för att utforma schemat vilket kan ge 
intrycket att vara utdaterad på grund av publikationsår vilket lett oss till att komplettera 
och utveckla den utefter den senare artikeln av Klimastra et. Al. Den 
identitetsprogression som kommit därav har presenterats på så sätt att en identitet har ett 
utgångsstadie vilket visas genom progressionstrappan och som utvecklas genom några 
stadier för att slutligen bli färdigutvecklad. När identiteten är färdigutvecklad betraktas 
den här i arbetet vara den identitet vilket representerar karaktärens roll och person. Det 
som dock kan tänkas ha påverkat det resultat vilket vi presenterat är att karaktären Harry 
Potters identitet har analyserats fram genom en bearbetad progressionsmodell för 
identitetsskapande. Av analyser att döma måste man alltid ta hänsyn till att det 
redovisade resultatet alltid kan komma att visa sig påverkat av författares förförståelser 
och sociala situationer och så vidare. Dock har resultatet vägts mot ett försiktigt 
bearbetat analysschema och ett teoretiskt perspektiv vilket ökar reliabiliteten för att det 
redovisade ska vara så objektivt som möjligt. Det som annars skulle kunna öka 
reliabiliteten ytterligare är att väga vårt resultat mot andra liknande studier för att 
differentiera och urskilja subjektivitet, vilket för omfånget av detta arbete inte har givits 
tid till. 

6.4. Förslag på vidare forskning 

I föregående studie har vi undersökt hur Harry Potters identitetsskapande gestaltas i 
Harry Potter-serien. Vi har använt en kvalitativ metod för narrativanalys då vi 
analyserat identitetsskapande utifrån narrativet. Vi har även diskuterat möjligheterna att 
samtala om identitetsskapande utifrån Harry-Potter-serien. Denna studie är en kvalitativ 
metod vilket betyder att vi ämnar vidga en kunskap och förståelse. Vi vill därför erbjuda 
nästkommande studier förslag på vidare forskning. Vi upplever att det finns brist på 
forskning som visar på hur Harry Potter-serien mottas i det didaktiska klassrummet. 
Därför anser vi att ett förslag på vidare forskning kan vara intervjuer av mottagare av 
litteraturen. Istället för att enbart visa på vilka möjligheter det finns med 
fantasylitteratur kan man istället se på vilket sätt litteraturen mottas och vilka för- och 
nackdelar litteraturen har ur ett didaktiskt perspektiv. På detta sätt får man ta del av båda 
sidor av myntet gällande litteraturundervisning med fantasygenren. 
 En annan möjlighet till eventuell vidare forskning kan vara att analysera 
de karaktärer som i Harry Potter-serien finns med vid sidan av huvudkaraktären Harry i 
narrativet. På så sätt kan man visa andra infallsvinklar på eventuella perspektiv och 
kausala samband som finns med i ett perifert hörn av berättelsen. Ett exempel skulle 
kunna vara karaktären Dobby som i böckerna varit till stor hjälp för Harry och hans 
vänner. Vi anser att han inte fått en (till vår kännedom) rättvis analys av sin karaktär och 
identitet och vad som får honom att ge Harry sin fulla lojalitet trots att denne husalf har 
satts ”fri” från slaveri och total hängivelse mot trollkarlar 
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