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Detta är en studie om det går att använda vampyrer som inspirationskälla i undervisningen på 

högstadiet. Syftet är att besvara följande frågeställningar: 

Hur kan vampyrtemat motiveras och användas i klassrummet med skräcklitteratur som Dracula 

(1897) och Om jag kunde drömma (2005), som är första delen i Twilight serien, som utgångs)

punkt? 

Vilka modeller inom litteraturundervisning finns att tillämpa för vampyrtemat? 

För att besvara frågeställningarna har närläsning använts som metod. Resultatet visar att vam 

pyren med all rätt kan användas som inspirationskälla i undervisningssyfte. Studien visar att 

man måste introducera skräcklitteratur med försiktighet och användandet av olika modeller är 

viktigt för att nå fram till samtliga elever. I studien presenteras valda modeller för läsundervis 

ning som är applicerbara. Eftersom ämnet bjuder på många infallsvinklar torde man kunna 

fånga många elevers intresse och entusiasmera till fortsatt läsning.    
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This is a study on whether you can use vampires as a source of inspiration when teaching at up�

per secondary school level. Two questions form the basis for the study: 

How can the vampire theme be used in the classroom with horror literature as Dracula (1897) 

and Twilight (2005) as a foundation? 

Which models for teaching literature are available for the vampire theme? 

In order to answer the questions of the study close reading has been used as method. The result 

shows that the vampire by all means can be used as a source of inspiration for an educational 

purpose. The study shows that you have to be cautious when you introduce horror literature in 

class and the use of different models is important due to the fact that you want to reach all stu�

dents. In the study a few selected models for teaching literature are presented that are applica�

ble. Since the subject invites to a wide range of approaches one should be able to catch most of 

the student’s interest and inspire with enthusiasm.       

Keywords: Vampires, Dracula, Twilight, Gilles de Rais, Elizabeth Báthory, Vlad Tepes III, Folkloric 
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1 Inledning 

Människor har länge fascinerats och fängslats av övernaturliga väsen och då inte minst vam�

pyrer. Denna tradition sträcker sig långt tillbaka och är mer aktuell än någonsin i samband 

med den vampyrvåg som nu finns inom litteratur, musik, film, TV och spel. Valet att följa 

med i denna trend och att undersöka om vampyren kan användas som inspirationskälla på 

högstadiet utifrån ett didaktiskt perspektiv kommer sig av en önskan om att entusiasmera ele�

verna och förhoppningsvis få dem att läsa mer.  

Kursplanen för svenskämnet understryker för första gången att ungdomar skall kunna tillgo�

dogöra sig innehållet i vuxenlitteratur. Därför har valet gjorts att lyfta in Bram Stokers 

Dracula (1897) som får stå för vuxenlitteraturen i denna studie.   

Uppsatsen inleds med en utförlig bakgrund som syftar till att ge en bred kunskapsbas om 

vampyrens ursprung. Urvalet av vampyrberättelser finns med för att ge en bild av den litterära 

vampyren. I bakgrunden återfinns Bram Stokers Dracula (1897) och Stephenie Meyers Om 

jag kunde drömma (första delen i Twilight�serien, 2005) vilka vi i teorin har tänkt använda 

som utgångspunkt i undervisningen.  

De båda romanerna har många infallsvinklar som kan appellera till dagens unga och är teore�

tiskt tänkta att kunna läsas och samtala om av elever på senare delen av högstadiet. Som stöd 

för litteraturundervisningen presenteras två enkla modeller som lämpar sig väl på högstadiet. 
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1.1 Syfte 

Uppsatsen syftar till att undersöka om vampyren som litterär gestalt kan användas som källa 

till inspiration i undervisningen och om vampyrtemat går att introducera i klassrummet med 

hjälp av Dracula (1897) och Om jag kunde drömma (2005), som är första delen i Twilight� 

serien, samt visa modeller för litteraturundervisning. 

1.2 Frågeställning 

1. Hur kan vampyrtemat motiveras och användas i klassrummet med skräcklitteratur som 

Dracula (1897) och Om jag kunde drömma (2005), som är första delen i Twilight se�

rien, som utgångspunkt? 

2. Vilka modeller inom litteraturundervisning finns att tillämpa för vampyrtemat? 

1.3 Metod 

1.3.1 Närläsning 

Metoden som används i uppsatsen är närläsning utifrån ett didaktiskt perspektiv. Närläsning 

är en vedertagen term som försvenskats från engelskans ”close reading”. Närläsning betyder 

att texten analyseras genom detaljstudie utan att hänsyn tas till yttre faktorer som till exempel 

tiden för textens uppkomst, eventuella – ismer och författarens biografi (Lundqvist, 1987, s. 

8). Utgångspunkten i valda verk är inomtextliga det vill säga att fokus i texterna ligger på per�

soner, handling, motiv och tema.   

1.3.2 Avgränsning  

Avsikten är att peka på ett mindre urval av litterära verk som samtliga har en tydlig anknyt�

ning till ämnet. För att skapa fler litterära infallsvinklar har ett urval av tre tongivande roma�

ner, en novell och en dikt gjorts.  

Urvalet av modeller för litteraturundervisning har gjorts med tanke på att de skall kunna an�

passas av pedagogen och vara enkla för eleverna att förstå. De valda modellerna är tänkta att 

fungera som en utgångspunkt för litteraturundervisningen på högstadiet.    
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2 Bakgrund 

2.1 Etymologi och definition av ordet ”Vampyr” 

Det är en allmän trosföreställning att ordet vampyr har sitt ursprung i serbiskans ”vámpír” och 

att det lånades in till övriga språk under 1730�talet då de påstådda vampyrepidemierna rasade. 

Den serbiska formen av ordet är relativt parallellt med de övriga slaviska språken; kroatiska 

”vampir”, slovakiska ”upír”, polska ”wąpierz” och ryska ”упырь” (”upyr'”). I övriga språk är 

likheterna också påtagliga franskans ”Le vampire” och engelskans ”vampire” (tidigare ”vam�

pyre”), tyskans ”vampir” (tidigare ”wampir”) och italienskans ”Il vampiro” och slutligen 

svenskans vampyr (Turèll, 1978, s. 22).  

Nationalencyklopedin menar också att ordet vampyr härstammar från serbiskan. Så här lyder 

definitionen: 

Vampyr (över tyska av serbiska vampir), övernaturligt väsen, en gengångare vars allmännast omtalade egenskap är 

att den nattetid suger blod från människor för att tillgodogöra sig deras livskraft. Vampyrtron har gammal hävd i 

sydöst europeiska länder, där den aktualiserades inte minst under epidemier ännu på 1700�talet och återkommit 

även under 1900�talet, särskilt i Rumänien och Ungern. Vampyrlik igenkändes på att de inte ruttnade och brukade 

”fästas” i graven med en påle genom bröstkorgen eller brännas. [Avläst 2011�10�02].  

 

Om Oxford Online Dictionary konsulteras är svaret kortfattat och talar inte om varifrån ordet 

vampyr härstammar, utan placerar enbart vampyren som trosföreställning i Europa: 

A corpse supposed, in European folklore, to leave its grave at night to drink the blood of the 

living by biting their necks with long pointed canine teeth 2. a person who preys ruthlessly on 

others. [Avläst 2011�09�27]. 

 

På Dictionary.com står det inte varifrån ordet vampyr härstammar men här placeras vampyren 

inte bara i Europa som ovanstående exempel, utan lite mer specifikt i Östeuropa. Här står att 

läsa att vampyren lämnar sin grav regelbundet och inte slutar med det förrän den förslagsvis 

bränns. Så här lyder förklaringen på Dictionary.com 

A preternatural being, commonly believed to be a reanimated corpse, that is said to suck the blood of sleeping per�

sons at night. 2. (in Eastern European folklore) as corpse, animated by an undeparted soul or demon, that periodi�

cally leaves the grave and disturbs the living, until it is exhumed and impaled or burned. 3. a person who preys 

ruthlessly upon others; extortionist. [Avläst 2011�09�17]. 

 



 

4 

 

 

2.2 Skräckromanen – Vampyrromanen en undergenre 

2.2.1 Gotik 

Dracula kan inte läsas och analyseras utan att begreppet gotik måste nämnas. Nationalencyk�

lopedin förklarar gotik som dels en stil i västeuropeisk konst och arkitektur och dels den pe�

riod då denna stil var förhärskande. Inom arkitekturen är den gotiska stilen ”spetsbågestil”. 

Den gotiska stilen uppstod och utvecklades på 1100�talet i Frankrike men i det övriga Västeu�

ropa kom genombrottet inte förrän under 1200�talet (Avläst 2011�11�06).  

Men vad är då gotik i litteratursammanhang? Yvonne Leffler, professor i litteraturvetenskap, 

skriver i Skräck som fiktion och underhållning (2001) att vår tids skräckfiction härstammar 

från 1700�talet och engelska skräckromaner vars handling utspelar sig i medeltida borgar med 

vindlande korridorer. Uttrycket gotik inom litteraturen myntades av Horace Walpole som 

skrev den första gotiska romanen The Castle of Otranto (1764). Han använde uttrycket ”a 

gothic story” för att förtydliga för sina läsare vad romanen skulle handla om (Ekholm, 2000, 

s. 22). Mattias Fyhr, universitetslektor i litteraturvetenskap, påpekar i sin avhandling De 

mörka labyrinterna (2009) att uttrycket ”a gothic story” tillades i samband med den andra ut�

gåvan 1765 och att romanen dessförinnan hette The Castle of Otranto: A story (s. 11). 

I De mörka labyrinterna skriver Fyhr så här om vad som kännetecknar en gotisk text: 

En gotisk text skildrar en eller flera subjektiva världar, som saknar högre ordning och utmärks av en atmosfär av 

förfall, undergång och olösbarhet, samt innehåller grepp som ger texten labyrintiska egenskaper (s. 64). 

 

Fyhr menar att det subjektiva kommer till uttryck i att huvudpersonerna styrs av sina egna 

känslor, känslor är alltid subjektiva. Det är inget som är unikt för gotiken men det brukar be�

tonas i gotiska texter (2009, s. 68). Vidare skriver Fyhr i Svenska barnboksinstitutets tidskrift 

Barnboken (jämför Fyhr, De mörka labyrinterna (2009), s. 45�114) att avsaknaden av högre 

ordning betyder att ingen högre makt finns som kan ställa saker och ting till rätta. Finns det en 

högre makt är den så korrumperad att den inte är till någon hjälp, utan tvärt om.  
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Atmosfären skapas i gotiska berättelser genom till exempel skildringar av materiellt och mo�

raliskt förfall. Sakers olösbarhet uppstår när hemska saker händer som är oåterkalleliga, till 

exempel någons död. Det labyrintiska kommer i uttryck i att berättelsernas huvudpersoner 

försöker tyda olika tecken som till exempel upphittade manuskript eller tyda andra männi�

skors handlingar, men också i att byggnader och miljöer kan vara labyrintiska i sin konstrukt�

ion som ger upphov till att huvudpersonen förvillar bort sig (2001:2, s. 30). 

2.2.2 Skräckbegreppet 

I tidskriften Barnboken förklarar Mattias Fyhr vad som skiljer skräck och gotik åt. Skräck 

skildrar en realistisk värld där det kan dyka upp tillfälliga gotiska inslag, till skillnad från go�

tiska verk där det målas upp en värld som är alltigenom osäker (2001:2, s. 30). I Skräck som 

Fiktion och Underhållning menar Leffler att definitionen av skräck är att skildra skräckfyllda 

skeenden och händelser som väcker skräckkänslor hos sin publik. Ofta innebär skräckupple�

velserna möten med något främmande och okänt, ofta någon monsterliknande varelse (2001, 

s. 30). Yvonne Leffler skriver i Horror as Pleasure (2000) att den primära funktionen i en 

skräckberättelse inte finns för att få svar på frågor utan att läsaren ska lämnas i förväntansfull 

osäkerhet (s. 106). 

2.3 Vampyren i folklore 

I Vampires, Burial and Death (2010) diskuterar den amerikanske forskaren och professorn 

Paul Barber vampyren utifrån ett historiskt perspektiv för att förklara fenomenet om vampy�

rens död och begravning. Barber tar avstamp i folkmyterna och ger sin vetenskapliga syn på 

desamma. Han föredrar ordet revenant, efter franskans revenir (återvända), framför ordet 

vampyr. Detta för att beskriva en person som återuppstått eller ett lik som återvänder från 

graven – en gengångare. Vanligast var att personer som begick självmord hade begått onda 

gärningar eller som på grund av avsaknad av tro löpte risk att gå igen. Man var därför nog�

grann med att förhindra dessa från att återuppstå med hjälp av pålning eller genom att av�

lägsna utvalda kroppsdelar och begrava dessa separat. Barber menar att man kunde förutse 

vilka som skulle komma att drabbas och undvika det genom att ta tidiga tecken på allvar. I 

Rumänien trodde man att det innebar otur att vara det sjunde barnet i en familj och att denne 

säkerligen skulle komma att drabbas. Likaså ansåg man i Ryssland att avsaknad av brosk i 
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näsan eller en spricka i underläppen hos nyfödda var ett tecken på att dessa barn skulle bli 

gengångare. Kasjuberna, ett folkslag i Polen och Kanada, blev nervösa om ett barn föddes 

med tänder eller med en röd fosterhinna, det sistnämnda ansågs vara en säker evidens på att 

barnet skulle bli angripet. I Polen torkade man fosterhinnan och smulade ner den i barnets mat 

och i Kanada brändes den eftersom detta ansågs upplösa det stundande hotet om vampyrism 

(2010, s. 21�45).  Bland folkmyterna finns en rad länder med vampyriska varelser represente�

rade med gengångarepitetet gemensamt menar Barber.  

Inom grekisk folktro finns en varelse med benämningen Vrykolakas som för tankarna till 

vampyrer. Den franske botanisten Joseph Pitton de Tournefort fick närvara vid jakten och dö�

dandet av en misstänkt Vrykolakas på ön Mykonos vid 1700�talets början. Mannen grävdes 

upp på den nionde dagen, hjärtat skars ut, kroppen brändes och begravdes på ön då man visste 

att dessa osaliga själar inte kunde korsa öppet vatten. Rumäniens Strigoï är en varelse som 

sägs ha två hjärtan för att kunna leva vidare efter döden. Tysklands Blutsauger eller vanligare 

Nachzehrer efter nach (efter) och zehren (konsumera, förbruka). En Nachzehrer lämnar aldrig 

sin grav, men lyckas ändå förstöra och ta livet av sina familjemedlemmar som dör strax efter 

honom (2010, s. 21�45). Den danske författaren Dan Turèll menar att Indien är myternas 

skattkammare eftersom legenderna är många. Den överordnade demonen heter Rákshasa och 

har en armé av undersåtar som specialiserat sig på att suga blod. Vissa angriper nyligen av�

lidna barn, andra suger sig fast likt en igel vid ett öppet sår eller skördar sovande offer samt 

djur (1978, s. 24).  

Författaren Nils Ahnland nämner övriga varianter såsom japanska Kitsune som är en hamnby�

tare som kan uppträda i en rad olika varianter såsom räv, skön kvinna, flicka och äldre man. 

Kinesiska Jiang Shis är varelser som dricker blod och festar på sina offers kött, de kan byta 

skepnad och ta kroppar i besittning. De räds vitlök och rinnande vatten. Länderna i Afrika har 

en motsvarighet som kallas Asasabonsam och är ett monster som sitter avvaktande i träden 

och kalasar på olyckliga förbipasserande. Obayifo, som är ett annat exempel från Afrikas län�

der, är en häxa som lämnar sin kropp om natten för att dricka blodet från barn när de nyss har 

ätit eftersom hon tycker om mjölk (2010, s. 20).    
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2.4 Medicinska förklaringar till vampyrism  

Det finns gott om sjukdomar och sjukliga tillstånd som kan föra tankarna till vampyrliknande 

egenskaper. En av dessa är porfyri, en mycket ovanlig sjukdom som Riksföreningen mot Por�

fyrisjukdomar har följande att säga om: Porfyri är i mening ett samlingsnamn på en grupp 

ärftliga ämnesomsättningsrubbningar. Namnet porfyri härstammar från det grekiska ordet 

porphyros som betyder purpur, vilket är logiskt då urinen hos drabbade färgas röd vid attacker 

av sjukdomen (Avläst 2011�11�03). Ljuskänslighet och hudförändringar är vanliga vid detta 

sjukdomstillstånd, liksom en avsmak för vitlök då den innehåller ämnen som förvärrar till�

ståndet hos den drabbade. Att tandköttet krymper sägs också vara en följd av sjukdomen vil�

ket får tänderna att se längre ut och dessa attribut kan enkelt sammankopplas med vampyren 

(Ahnland, 2009, s. 37). Att det skulle finnas någon sanningshalt i ovanstående avfärdas dock 

av Paul Barber som istället menar att det inte finns belägg för något sådant. Han hänvisar till 

en man vid namn David Dolphin, som ska ha varit först med att introducera sjukdomen i folk�

loren och som påstår motsatsen. Barber replikerar med att om så nu skulle vara fallet med 

vampyrer, att de är drabbade av porfyri och därför drack blod för att få i sig hem så är det 

ändå befängt då det inte finns några bevis för att det torde ge ett önskvärt resultat (2010, s. 

100).  

En åskådning som var vanlig under medeltiden, då människorna ibland tog fram en nyligen 

avliden och begravd kropp från sin grav, var att det kom blod ur den avlidnes mun. Tillika var 

ansiktet rödrosigt, kroppens lemmar böjliga och blodet hade inte koagulerat. Man förstod då 

genast att kroppen hade tillhört en vampyr som hade tagit sig ut från kistan i marken nattetid 

och festat på oskyldigas blod (Ahnland, 2009, s. 36). Barber, som beskriver fenomenet väldigt 

ingående, menar att detta berodde på att rigor mortis, likstelheten, hade avtagit som den gör 

på kroppar efter ett tag. Inte helt ovanligt är att kroppar dessutom kan vara fulla med gas och 

orsaka uppsvälldhet och kroppen misstas då för att se välnärd ut. Gasen bildar ett övertryck 

som har en benägenhet att pysa ut och därför läcker det ut blod genom ansiktets öppningar 

(2010, s. 158).  
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2.5 Vampyrens dödlighet 

En intressant paradox, menar Dan Turèll, är att vampyren inte har den möjlighet vi dödliga 

har och det är självmordet. En vampyr kan inte välja, den har inte förmågan att styra över och 

påverka sitt eget liv och död (1978, s. 169). Paul Barber nämner i sin bok, Vampires, Burial 

and Death (2010), en lång uppräkning på sätt lämpliga för att döda en vampyr och förhindra 

den från att resa sig igen. För, som vi vet, räcker det inte att ta livet av en vampyr utan man 

måste se till att den inte återhämtar sig och återvänder.  

Det sägs att vampyrer har två själar eller två hjärtan vilket möjliggör livet efter döden då det 

ena dör när människan dör och det andra lever kvar i liket (s. 159). Metoderna finner man så�

väl bland de fiktiva vampyrerna som inom folktron och varje land har sin egen speciella me�

tod. Pålning som metod var vanlig, inte bara i fiktiva sammanhang, och många arkeologiska 

fynd kan vittna om att den användes flitigt i bland annat Danmark, Tyskland och Sverige. Ett 

känt exempel från Skandinavien är den så kallade Bockstensmannen som upphittades i en 

torvmosse i Halland 1936. Mannen hade blivit mördad och därefter placerad i det grunda 

vattnet. Genom hans bröst hade man sedan drivit igenom en vass påle som skulle hålla honom 

på plats. Pålen har man kunnat datera med hjälp av dendrokronologi, det vill säga att träets 

årsringar har studerats. Förutom denna metod var det likaså kutym att binda händer och fötter, 

alternativt hugga av fötterna för att garantera att de osaliga döda inte kunde resa sig ur graven. 

Vanligt var också att avlägsna huvudet och begrava det separat från kroppen. Ovanstående 

kan arkeologen Anders Kaliff vittna om i sin bok Dracula och hans arv – Myt, fakta, fiktion 

(2009, s. 139). Precis som Barber understryker är vampyrens främsta vapen hans eller hennes 

mun, tänder och ansikte varför man tenderar att angripa dessa utsatta delar. Arkeologiska fynd 

vittnar om att man har försett munnen med jord, mynt, vitlök eller helt enkelt sytt igen den för 

att hindra varelsen från att dricka blod från oskyldiga offer (2010, s. 157).  

Mumifiering är en annan metod, som enligt egypterna skulle bevara kroppen men som man 

har sett har motsatt effekt i detta avseende då man egentligen inte ville bevara vampyrernas 

kroppar. Våra svenska lapplänningar hade en egen mumifieringsmetod då de med försiktighet 

lät avlägsna inälvorna på en avliden för att sedan röka och hänga upp kroppen för låta den 

torka i solen. På så vis var det enklare att lyfta och transportera kvarlevorna (2010, s. 174). Att 

dränka vampyrer har också förekommit och kremation likaså, svårigheterna låg i att hålla ned 
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vampyren på bottnen i vattnet, samt undvika att förgifta dricksvattnet, respektive hålla igång 

elden då det tar lång tid att kremera en kropp. Man kunde även avlägsna köttet från benen och 

mata djur med slamsorna, under förutsättning att djuren åt upp allt, annars blev det problema�

tiskt. (2010, s. 170).    

2.6 Historiska Vampyrer 

2.6.1 Gilles de Montmorency�Laval (1404–1440) 

Gilles de Rais, eller retz, som han vanligen brukar benämnas, är onekligen en av de mest in�

fama massmördarna någonsin, och eventuellt den som påminner oss mest om vampyrer då 

han drack blodet av sina offer. de Rais stred mot engelsmännen vid sidan av Jeanne d’Arc un�

der det Hundraåriga kriget. När Jeanne d’Arc senare blev anklagad och avrättad för kätteri 

och häxeri blev de Rais utsedd till marskalk av Frankrike för sin tjänstgöring i kriget, då blott 

24 år gammal. de Rais föräldrar gick bort när denne var mycket ung så morfadern Jean de 

Craon tog över förmyndarskapet. Denne var en mycket kriminell man som inte skydde några 

medel för att nå framgång. Detta förmedlade han vidare till den unge de Rais vilket ledde in 

denne på en våldsam bana där han utvecklade en passion för inhuman grymhet (Harrison 

Lindbergh, 2011, s. 260).  

Han var en förmögen man, en aristokrat och rättmätig ägare till en rad fastigheter och egen�

domar. Hans luxuösa leverne ledde till att tillgångarna började sina och han ingick då, som 

han själv påstod vid rättegången som hölls mot honom, en pakt med en demon vid namn Bar�

ron för att få tillbaka sina bortslösade penningar. I utbyte skulle han förse denne med unga 

pojkar. Om han dessutom skrev avtal med Satan skulle han få tillgång till vetskapen om hur 

man tillverkade guld. de Rais uppfyllde sina herrars krav med råge då han var sodomit 

(Ahnland, 2009, s. 41) Sodomit är, enligt Nationalencyklopedins nätupplaga, en äldre benäm�

ning på en person som utför sexuella handlingar vilka efter religiösa, sociala och juridiska 

normer ansågs vara "mot naturen” (Avläst 2011�10�02). I klartext så utnyttjade han de unga 

flickorna och pojkarna sexuellt, döda som levande, på det mest makabra vis för att sedan lem�

lästa dem, dricka och bada i deras blod, stapla deras huvuden på hög, sticka ut deras ögon och 

bränna eller gräva ner kropparna (Ahnland, 2009, s. 41). Han tyckte även att det var av in�

tresse att se hur deras kroppar såg ut invändigt varför han skar upp barnen och såg efter. Han 

smekte de delar av kropparna som mest tilltalade honom och ejakulerade över dem, när orgien 



 

10 

 

 

var slut bar hans tjänare honom utmattad till sängs, städade upp efter honom samt brände 

kropparna och därmed bevisen (Harrison Lindbergh, 2011, s. 264). Vid ett tillfälle, då det inte 

fanns några barn att bedriva sina sjuka lustar med så mördade och skar han upp en gravid 

kvinna för att stilla sina lustar på fostret (Turèll, 1978, s. 54).  

Trots sina omänskliga handlingar placerades många av kropparna i helig jord för att bevara 

deras själar, så trots sitt förbund med djävulen var denne man en sann kristen (Harrison Lind�

bergh, 2011, s. 267). Spekulationerna kring och teorierna om huruvida detta går ihop är 

många, bland annat menar Dan Turèll att beteendet kan bero på att han vill att Gud ska upp�

täcka och se honom eller ur ett mer psykologiskt betraktelsesätt skulle man kunna anta att det 

de Rais gjorde när han tog livet av alla dessa barn var att ta livet av sig själv om och om igen. 

Han svarade självmant i rättegången, de som förhörde honom fick fram nästintill all nödvän�

dig information efter att allenast ha hotat med tortyr, på spörsmålet vad motivet för dessa akt�

ioner och förbrytelser var; Att han hade gjort och utfört dessa handlingar i det han följde sin 

egen övertygelse och fantasi, uteslutande för sitt eget nöjes och sin köttsliga lusts skull, och 

utan något annat syfte (1978, s. 54).  

2.6.2 Vlad III Tepes Dracula, vojvod av Valakiet (1431�1476)  

Vlad Tepes föddes 1431 i nuvarande Rumänien och var andre sonen till Vlad Dracul och prin�

sessan Cneajna av Moldavien. Han utvecklade ett intresse för död tidigt genom att tillbringa 

otaliga timmar som barn med att bevittna de män som avrättades på sin faders borggård. Vid 

tidig ålder blev han initierad i Drakens Orden (Societas Draconistrarum på latin), en hemlig�

hållen orden som instiftades av den dåvarande Kung Sigismund av Ungern för att skydda ka�

tolikernas intressen från Osmanerna (turkarna). Vlad gavs då namnet Dracula som betyder son 

av Dracul.  

Vlad är mestadels ihågkommen för sina minst sagt tyranniska avrättningsmetoder därav kallas 

han mer allmänt för ”spetsaren” (Twiss, 2002, s. 64). Han föredrog pålning, eller spetsning 

som det också heter, vilket är en metod som användes i avskräckande syfte men främst för att 

säkerställa att den döde inte skulle kunna resa sig och gå igen som man vidskepligt ansåg var 

möjligt. Vanligt förekommande var att man grävde ner kroppen så att bara huvudet stack upp 

för att sedan sakteligen driva igenom en påle i bröstet på offret så att denne skrek av smärta. 
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Alternativt kunde man även föra pålen, som oftast var tillverkad av trä, genom offrets mun, 

rektum, vagina eller på ena sidan vilket orsakade ett mer långvarigt och utdraget lidande som 

kunde pågå i dagar. Den sistnämnda metoden föredrog Vlad, han var särdeles påhittig och 

menade att alla sätt var möjliga och han experimenterade mer än gärna. Förutom att uppföra 

sina offer på spett så roade han sig även med att flå dem, han lät koka dem, tvinga dem att 

vandra över glödande kol, strimla dem eller trasa sönder dem till oigenkännlighet. Han kunde 

likaså tvinga föräldrar att förtära sina egna barn efter det att han hade tagit deras liv.  

Förklaringen till att han begick dessa dåd torde vara att Vlad i sanning försvarade den kristna 

tron och således ville bekämpa utbredningen av det Osmanska riket varvid han främst stred 

mot osmanerna, men krigade även mot saxare och ungrare. Myten om att Vlad Tepes skulle 

vara en vampyr tog fart då vittnen framhöll att de bevittnat honom sitta i skogen bland sina 

döende pålspetsade offer och inmundiga bröd som han doppat i ett kärl med deras blod 

(Ahnland, 2009, s. 47).  

Antagandet att Bram Stoker ska ha hämtat inspiration från denne man till sin egen litterära 

Greve Dracula råder det delade meningar om. Somliga dementerar det som ett befängt påstå�

ende då detta inte står att finna Stokers anteckningar eller i romanen. Andra kan nästintill be�

kräfta att så var fallet genom att påvisa de likheter Greve Dracula har med Vlad III. Så mycket 

verkar dessa båda män dock ej ha gemensamt, möjligen skulle deras fäbless för barbari och 

ondska kunna förena de två. Tilläggas bör att i Rumänien ses fursten mer som en national�

hjälte, hur bisarrt detta än kan låta. Man minns honom som den man som inledde frihetskam�

pen mot vad som skulle komma att bli ett rumänskt självstyre och oberoende (Kaliff, 2009, s. 

30).  

Hur många människor som fick sätta livet till på grund av denne mans bestialiska tankar tvis�

tas det om, vissa hävdar att det skulle röra sig om hundratusentals offer medan andra påstår att 

denna siffra är på tok för hög, eller låg. Otvivelaktigt är att fursten av Valakiet hann göra sig 

av med många motståndare innan hans död slutligen satte stopp. Efter hans död skars hans 

huvud av och sändes till den osmanske sultanen där det spetsades på en påle till allmän be�

skådan som bevis på att denne man nu var avliden och oförmögen till att kunna utföra fler 

onda gärningar (Turèll, 1978, s. 103).  
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2.6.3 Grevinnan Erzsébet Báthory (1560�1614) 

Elizabeth Báthory, som hon vanligen kallas på svenska, ska ha tillhört en aristokratisk familj i 

Transsylvanien. Ätten Báthorys familjemedlemmar sägs ha lidit av sinnessjukdom, epilepsi, 

galenskap, perverterad sexualitet och övriga psykologiska störningar, detta till följd av ingifte 

inom familjen, vilket var vanligt inom adeln (Turèll, 1978, s. 58). Grevinnan fick som barn 

bevittna en motbjudande incident där en man som blivit dömd till döden straffades genom att 

man skar upp magen på en häst, placerade mannen inuti och sydde ihop det döende djuret 

igen. Denna händelse tros ha påverkat Báthory så intensivt att den bidrog till hennes blodtörst 

och sadistiska läggning menar den brittiske historikern och författaren Miranda Twiss i sin 

bok The Most Evil Men And Women In History (2002, s. 110).  

Även Báthorys man, greve Ferencz Nadasdy, hade en förkärlek till att plåga människor, han 

uppvisade ett exempel för grevinnan där en ung flicka smetades in med honung från topp till 

tå och blev fastbunden vid godsets bikupor. Elizabeth mindes vad hon hade lärt sig av Na�

dasdy och begick liknande dåd, dock kunde hon inte nöja sig med att enbart plåga sina offer, 

istället tog hon även deras liv. Enligt henne räknades tjänstefolket inte som människor, dem 

var endast föremål för tortyr och död.  

Inledningsvis började det blygsamt med endast ett fåtal byten men det hela eskalerade i sam�

band med makens bortgång och började omfatta allt fler (2002, s. 111). Man tror, precis som 

litteraturvetaren och redaktören Harrison Lindbergh tar upp i sin bok, att grevinnans tillstånd 

som nybliven änka, med försämrad ekonomi som följd, ska ha lett till en negativ inverkan på 

hennes mentala hälsa. Att inte kunna sköta sina affärer och inköp tyngde Báthory (2011, s. 

301). Hon utförde de bestialiska morden med list då hon hade en arsenal av alternativa meto�

der. En av hennes favoriter var att rada upp unga flickor utanför sitt fönster och klä av de de�

ras kläder för att sedan spola deras frusna, nakna kroppar med kallt vatten tills de blev som 

förstenade under ett lager med fruset vatten. Elizabeth kunde beundra dessa statyer av is under 

en längre period och fängslas av deras skönhet (Twiss, 2002, s. 112).  

Anledningen till grevinnans blodtörst sägs ska ha berott på att hon levde med övertygelsen om 

att om hon badade i ungt blod skulle hon undkomma att åldras. Detta efter en dispyt med sin 

kammarjungfru då Elizabeth utdelade ett slag mot denne och fick blodstänk i ansiktet. När 
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blodet hade sköljts bort upplevde grevinnan att huden såg föryngrad ut och blev därför helt 

besatt av tanken (Ahnland, 2009, s. 43). Innan hon blev påkommen så hann den horribla gre�

vinnan lemlästa och ta livet av 650 flickor, en anmärkningsvärd siffra som domstolen fast�

ställde under hennes rättegång som påbörjades 2 januari 1611.  

Grevinnan blev dömd till att avtjäna sitt straff inspärrad i sitt eget slott, med motiveringen att 

hon var vild som ett djur och måste hållas bakom lås. Grevinnan Elizabeth Báthory avled i 

rummet fyra år senare efter det att hon fängslats, då 54 år gammal. Legenden säger att hon 

dog av brist på färskt jungfrublod (Twiss, 2002, s. 118).  

2.7 Litteraturens Vampyrer i urval 

2.7.1 Christabel av Samuel Taylor Coleridge 

Samuel Taylor Coleridge (1772�1834) må aldrig ha avslutat Christabel (del 1 1797, del 2 

1800), men bortsett från detta kan man ändå se tydliga spår av vampyrism i hans dikt. Dikten 

handlar om en adelsflicka vid namn Christabel som ger sig ut i skogen nattetid för att be vid 

en stor ek att hennes älskade riddare ska återvända hem säkert till henne. En kvinna vid namn 

Geraldine uppenbarar sig plötsligt och pockar på hennes uppmärksamhet. Hon påstår att hon 

har blivit bortrövad av några män och fruktar nu för sitt liv. Den intet ont anande Christabel 

erbjuder sig då att föra med sig Geraldine tillbaka till slottet där hon är säker över natten. Väl 

där lyfter hon Geraldine över tröskeln. De vandrar över slottsgården och husets sovande hund 

får syn på dem, denne vaknar ej ur sin sömn men ger ifrån sig ett morrande läte. Vampyrer 

besitter förmågan att påverka djur men kan per definition inte ta sig in till ett främmande hus, 

än mindre kan de beträda en tröskel utan att bli inbjudna, ett tema som tydligt framkommer i 

Stokers Dracula (1897), varför Coleridges vampyr använder sin charm och skönhet för att 

manipulera den unga flickan (Coleridge 1797, 1800, s. 38): 

They crossed the moat, and Christabel    The lady sank, belike through pain, 
  
Took the key that fitted well;    And Christabel with might and main 
  
A little door she opened straight,     Lifted her up, a weary weight, 
  
All in the middle of the gate;    Over the threshold of the gate: 
 
The gate that was ironed within and without,   Then the lady rose again, 
 
Where an army in battle array had marched out.  And moved, as she were not in pain. 
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Väl inne i slottet bjuder Christabel kvinnan på ett glas vin som hennes mor har tillverkat på 

vilda blommor som sades bringa kraft. Kvinnan frågar var hennes mor befinner sig och 

Christabel svarar att hon avled i barnsäng. I samma stund börjar Geraldine prata med moderns 

spöke, något som Christabel aldrig blir medveten om, och talar om för det att det skall ge sig 

av, att detta var hennes natt och hennes tur. Modern uppenbarade sig som flickans skyddshel�

gon men Geraldine fick det att ge sig av, ett annat tecken på att hon är av övernaturlig sort.  

 

Den amerikanske litteraturvetaren och kritikern Harold Bloom m.fl. menar att man förutom 

vampyrism även kan se en målande och tydlig lesbianism mellan de båda kvinnorna i dikten. 

Vidare förbereder sig de båda för att gå till sängs, vilket i dikten beskrivs på ett erotiskt vis 

där Geraldine tar av sig sina kläder och blottar sin nakna kropp och sina vackra bröst till 

Christabels beskådan som ligger avvaktande i sängen (2001, s. 73). Förfarandet, som beskrivs 

i följande kända vers, påstås ha fått den engelske poeten Percy Bysshe Shelley att skrika av 

skräckblandad förtjusning (1797, 1800, s. 41): 

Beneath the lamp the lady bowed,    Her silken robe, and inner vest, 
 
And slowly rolled her eyes around;   Dropt to her feet, and full in view, 
 
Then drawing in her breath aloud,    Behold! her bosom, and half her side— 
 
Like one that shuddered, she unbound   A sight to dream of, not to tell! 
 
The cincture from beneath her breast:   O shield her! shield sweet Christabel! 

 

Dagen därpå träffar Geraldine fadern till Christabel, Baron Sir Leoline, och utger sig då för att 

vara dottern till en av hans gamla bekanta. Christabel försöker förtvivlat att förklara för sin far 

och varna honom för att kvinnan är en bedragerska som har gjort hans dotter mycket illa, men 

hon får inte fram ett ord. Under föregående natt när de var tillsammans i sovrummet lyckades 

Geraldine förföra och kasta en formel över Christabel, vilken gjorde att hon blev oförmögen 

att avslöja något om Geraldine och hennes egentliga identitet � det vill säga att hon är en vam�

pyr (1797, 1800, s. 42):  
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'In the touch of this bosom there worketh a spell,   Thy power to declare, 
 
Which is lord of thy utterance, Christabel!    That in the dim forest 
 
Thou knowest to�night, and wilt know to�morrow,   Thou heard'st a low moaning, 
 
This mark of my shame, this seal of my sorrow;   And found'st a bright lady, surpassingly fair: 
 
But vainly thou warrest,      And didst bring her home with thee, in love  

and in charity, 
 
For this is alone in      To shield her and shelter her from the damp air’. 

 

Christabel försöker istället övertala sin far att de måste sända hem Geraldine, men baronen 

som är uppslukad av hennes fägring vill ej lyssna utan blir istället upprörd och vägrar erkänna 

sin dotters existens. Han misstror henne gravt och tar därför Geraldine under sitt beskydd till 

dotterns förtret, och där slutar den ofullständiga dikten (Bloom, 2001, s. 76).  

 

2.7.2 The Vampyre av John Polidori  

John Polidori (1795�1821) var Lord Byrons (egentligen George Gordon Byron) läkare och en 

man med författarambitioner, det sägs att ”The Vampyre” (1819) ska ha varit ett utkast från 

Lord Byron som denne tröttnade på att slutföra och som Polidori då fortsatte att skriva på och 

sedan publicerade i tidningen New Monthly Magazine i april 1819. Lord Byron gav senare ut 

novellen i bokform tillsammans med sin Fragment of a Novel varför många trodde att det var 

Lord Byron som skrivit den. Spekulationerna kring huruvida novellen hade rönt lika stor 

framgång om dåtidens människor visste att det var den okände mannen Polidori som stod 

bakom den, går isär. Klart är dock att novellen spelar en stor betydelse och huvudroll i den 

framskridande vampyrgenren och många menar att vampyren som beskrivs i The Vampyre 

liknar den vi känner till idag, den bleka, blodtörstiga aristokraten (Ahnland, 2009, s. 58).  

I novellen, som för övrigt anses vara relativt svårläst och komplex, får vi bekanta oss med 

Aubrey som förutom huvudperson även är innehavare av berättarrösten. Aubrey möter den 

sofistikerade och världsvane Lord Ruthven och förvånas över denne mans avsaknad av ut�

tryck i ansiktet då han ständigt är blek och inte visar tecken på rosiga kinder vid upphetsning 

och passion eller rodnad vid blygsel. De båda männen blir vänner och beger sig ut på en rund�

resa tillsammans men med tiden känner sig Aubrey obekväm med mannens sällskap och de 
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beslutar sig för att gå skilda vägar och Aubrey reser vidare till Athen där han träffar en under�

skön flicka vid namn Ianthe och blir blixtförälskad. Flickan berättar legender om vampyrer, 

något som Aubrey avfärdar som påhitt och nonsens (Polidori, 1819, s. 7):  

Her earnestness and apparent belief of what she narrated, excited the interest of even of Aubrey; and often, as she 

told him the tale of the living vampyre, who had passed years amidst his friends, and dearest ties, forced every year, 

by feeding upon the life of a lovely female to prolong his existence for the ensuring months, his blood would run 

cold, whilst he attempted to laugh her out of such idle and horrible fantasies.  

 

Aubrey gör mindre expeditioner till häst och en dag rider han igenom en skog som Ianthe har 

beskrivit ”as the resort of the vampyres in their nocturnal orgies”. Han ignorerar vad han har 

fått höra och fortsätter. Ett tilltagande oväder skrämmer hästen som skenar och den stannar 

inte förrän de kommer till en by med ett litet ruckel. Aubrey ska just gå in och fråga efter 

vägen när fasanfulla skrik och hånande skratt hörs inifrån stugan. Han beger sig in för att se 

vad som pågår och hamnar då i strid med någon som är obevekligt stark, stugan är becksvart 

så han kan inte urskilja vad det är han kämpar emot. Plötsligt kommer några män in och 

Aubreys motståndare försvinner som hade han aldrig funnits. Kvar finns flickan vars skrik 

han hörde och de tillhörde ingen mindre än hans älskade Ianthe som nu ligger död med en 

dolk bredvid sig (Polidori, 1819, s. 10): 

There was no colour upon her cheek, not even upon her lip; yet there was a stillness about her face that seemed al�

most as attaching as the life that once dwelt there: – upon her neck and breast was blood, and upon her throat were 

the marks of teeth having opened the vein:– to this the men pointed, crying, simultaneously struck with horror, “a 

Vampyre, a Vampyre!”  

 

Ianthes föräldrar dör av sorg och Aubrey blir förkrossad och rentav av sjuk av händelsen var�

för han beger sig hemåt till sin syster. Han vistas mestadels på sitt rum försjunken i egna tan�

kar. Efter något år dyker hans gamle vän Ruthven upp igen för att muntra upp och stötta ho�

nom. Aubrey blir misstänksam men finner sig. Så småningom beger sig de båda herrarna ut 

på en ridtur då de faller offer för rövare. Ruthven blir sårad i striden och överlever inte. På sin 

dödsbädd tvingar han Aubrey att svära på att inte yppa något om hans öde. Han begravs och 

bland ägodelarna finner Aubrey en dolkskida i vilken dolken som han fann i rucklet passar.  

Miss Aubrey, systern till unge herr Aubrey är i färd med att gifta sig och avslöjar för sin bro�

der att hon har funnit en lämplig gemål vid namn Earl av Marsden. För sent lägger herr 

Aubrey samman pusselbitarna med dolken och dolkskidan och inser att hans syster är i stor 
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fara då den man hon ämnar äkta är ingen mindre än Lord Ruthven själv. Oförmögen att stoppa 

det stundande bröllopet på grund av sitt löfte till Ruthven och sitt sinnestillstånd försöker han 

förklara situationen för tjänarna men blir ignorerad och tvingas bara se på. Aubrey dör av ett 

slaganfall och beträffande systern gick hon ett lika hemskt öde till mötes; ”The guardians 

hastened to protect Miss Aubrey; but when they arrived, it was too late. Lord Ruthven has 

disappeared, and Aubrey’s sister had glutted the thirst of a VAMPYRE!” (Polidori, 1819, s. 

21).   

 

David Punter, professor i engelska och författaren till The Literature of Terror, menar att 

Polidoris Lord Ruthven blev en frontfigur och en inspirationskälla för den engelske vampy�

ren. En fundamental figur med epitet såsom elegant, cynisk, välklädd, av börd, en mästare på 

att förföra och helt befriad från sociala normer och värderingar (1996, s. 104). Lord Ruthven 

må hända vara duktig på att föra sig i de finare kretsarna i de länder han besöker utan att bli 

påkommen, men han har också svaga sidor.  

 

Den australiensiske professorn Ken Gelder pekar, i sin bok Reading the Vampire (1994), på 

händelsen i novellen där Ruthven mördar Ianthe och byborna genast kan identifiera vad som 

drabbat henne. I de grekiska skogarna och byarna kan Polidoris vampyr inte vistas lika säkert 

då folket känner till hans sort och fruktar honom. Gelder föreslår också en intressant tanke, 

nämligen att i novellen verkar Polidori mena att samhället självt är vampyriskt då dess aristo�

kratiska invånare livnär sig på folket vart de än går, och att det då skulle vara en del av sym�

boliken i The Vampyre. I händelsen beskriven ovan skulle då Ianthe med sin oskuldsfullhet 

representera folket i allmänhet och den onde Lord Ruthven skulle symbolisera aristokratin i 

synnerhet (s. 34).   

 

2.7.3 Dracula av Bram Stoker 

Bram Stokers (1847�1912) klassiska roman Dracula (1897) börjar som en trevlig reseskildring 

men utvecklar sig till ondskans resa över hav och land där begäret efter människoblod och 

makt är drivkraften. Den unge Jonathan Harker skickas av den advokatfirma han jobbar för 

till Transsylvanien för att träffa Greve Dracula. Greven är fascinerad av England och vill köpa 
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en fastighet i London. Harker anländer till Draculas spöklika slott där han möts av en greve 

med ett mycket särpräglat utseende. Så här beskriver Harker Dracula (s. 27): 

 

Anletsdragen var starkt � mycket starkt – markerade, örnlika, en smal näsa med hög näsrygg och egendomligt ku�

piga näsborrar, en hög välvd panna och hår som var glest vid tinningarna men tjockt för övrigt. Ögonbrynen var 

mycket kraftiga, de möttes nästan vid näsroten, och de yviga hårstråna var så täta att de tycktes krulla sig. Munnen, 

så vitt jag kunde se under den tjocka mustaschen, var fast och såg nästan grym ut med egendomligt vassa, vita tän�

der; dessa stack ut över läpparna, vars påfallande röda färg tydde på en förvånansvärd vitalitet för en man i hans ål�

der. För övrigt var öronen bleka och mycket spetsiga i överkanten. Hakan var bred och kraftig och kinderna fasta 

men tunna. Helhetsintrycket var en extrem blekhet. 

 

Dracula framställs som en världsvan aristokrat, han talar utmärkt engelska och uppvisar stora 

kunskaper om det land som han nu vill bosätta sig i. Han uppträder artigt, belevat och hövligt 

på ett gemytligt sätt och visar prov på kunskap om hur man för sig i finare kretsar. Starkt kon�

trasterande till detta har Dracula också en annan sida. Magnus Edlund skriver i sin c�uppsats 

om vampyren Dracula: illasinnad, ondsint och furiös (1999, s. 17). Dracula uppträder explo�

sivt mot sin gäst Harker och skrämmer nästan livet ur honom (s. 39): 

När greven såg mitt ansikte blixtrade det till i hans ögon av demoniskt raseri och plötsligt grep han efter min strupe. 

Jag drog mig undan och hans hand nuddade vid radbandet med krucifixet. Det åstadkom en omedelbar förändring 

hos honom, för raseriet försvann så snabbt att jag knappt kunde tro att det hade funnits. 

 

Med tiden förstår Harker, och skaffar sig bevis för, att greven är vampyr. Harker blir vittne till 

saker som skrämmer vettet ur honom och han lever i skräck för sin blodtörstige värd. Efter 

veckor av ångest går affärerna i lås och Harker kan äntligen påbörja sin resa hem till sin äls�

kade Mina. Ännu en resa har påbörjats, Draculas väg mot Englands kust och därmed nya 

jaktmarker. Väl framme i England beträder han dess mark förvandlad till en stor hund och 

försvinner (s. 118). Snart dyker han upp igen. Mina Murray, Harkers fästmö, bli en mån�

skensnatt vittne till när hennes käraste väninna, Lucy Westenra, blir biten i halsen av en lång 

svart skugga med vitt ansikte och röda, glimmande ögon (s. 133). Lucy blir mycket sjuk och 

doktor Jack Seward kallas till sjukbädden. Doktorn tror att Lucy fått anemi och när hennes 

hälsa kraftigt försämras kallas professor Abraham Van Helsing in. Han är kunnigast i världen 

när det gäller egendomliga sjukdomar (s. 163). Nu finns det tre handlingskraftiga män runt 

Lucy, doktor Seward, Van Helsing och Lucys fästman Arthur Holmwood. Professor Van 
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Helsing beskrivs i romanen som en mycket klok man men Ahnland påpekar att de blodtrans�

fusioner som professorn utför på Lucy Westenra visar på okunskap om blodgrupper. Eftersom 

Lucy inte går att rädda kan just blodtransfusionerna vara orsaken till hennes död (2009, s. 63). 

Lucy dör och Van Helsing vet att det inte är slutet för stackars Lucy, utan början på något för�

färligt (s. 235). Van Helsing förstår att man måste oskadliggöra Dracula och ytterligare en 

man kallas in för att stärka gruppen, amerikanen Quincey Morris. Något senare ansluter sig 

också Lord Godalming, arvtagare till familjen Westenras förmögenhet, till gruppen och även 

Mina dras med i planerna på att förgöra Dracula. Greve Dracula visar sig öppet på Londons 

gator och Jonathan Harker och Mina får syn på honom i folkvimlet. Greven stirrar intensivt på 

Mina och Harker reagerar på att Dracula ser yngre ut än när han träffade honom i Transsylva�

nien (s. 250).  

Samtidigt skrivs i tidningarna om Hampstead Heath där små barn irrar bort sig men som se�

nare kommer till rätta med små sår och rivmärken på halsen (s. 257). Van Helsing förstår att 

det är den döda och begravda Lucy som är orsak till barnens försvinnanden och inser att något 

måste göras. Doktor Seward berättar så här om det andra nattliga besöket på kyrkogården till�

sammans med Van Helsing (s. 290):  

Van Helsing gick fram till Lucys kista och jag följde efter. Han böjde sig över den och tvingade återigen tillbaka 

blyplåten; sedan gick det en stöt av bestörtning och förfäran genom mig. Där låg Lucy, till synes precis som hon 

var då vi såg henne kvällen före begravningen. Hon var möjligen mer strålande vacker än någonsin; och jag kunde 

inte tro att hon var död. Läpparna var röda, nej, ännu rödare än förut, och kinderna hade en utsökt rodnad. 

 

Någon dag senare kommer Arthur Holmwood, Quincey Morris, Jack Seward och Van Helsing 

till kyrkogården för att slutföra sitt nödvändiga uppdrag, fler barn får inte komma till skada. 

Det är eftermiddag, dödgrävarna och kyrkvaktmästaren har lämnat kyrkogården för dagen. Då 

utspelar sig denna gräsliga scen där vampyren Lucy dräps (s. 313):  

Arthur tog pålen och hammaren, och när han väl hade bestämt sig för att utföra handlingen syntes inte minsta darr�

ning i hans händer. Van Helsing slog upp sin bönbok och började läsa. […] Arthur satte spetsen mot hjärtat, och jag 

såg hur den trycktes in i det vita hullet. Sedan slog han till med all sin kraft. Varelsen i kistan vred sig häftigt; ett 

gräsligt, blodisande vrål trängde ut mellan de röda läpparna. Kroppen skakade och slingrade och vred sig, skäl�

vande i häftiga konvulsioner; de vassa vita tänderna slog ihop så att läpparna trasades sönder och munnen blev 

nersmorda av röd fradga. 
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Lucy är nu oskadliggjord men det visar sig att Mina har fått en livsfarlig beundrare som 

inte kommer att sluta uppvakta henne, greve Dracula. En natt uppsöker Dracula Mina som 

vaken ligger till sängs med sin sovande man Jonathan vid sin sida (s. 417):  

 

Sedan stannade nästan mitt hjärta; bredvid sängen, som om han hade stigit ut ur dimman – eller snarare som om 

dimman hade förvandlats till hans gestalt, för den hade försvunnit helt och hållet – stod en lång, mager man, helt 

klädd i svart. 

 

Mina blir förstenad av skräck. Dracula hotar att krossa skallen på Jonathan om hon bara så 

yppar ett enda ord. Han avslöjar sina intentioner och Mina berättar efteråt sin fasansfulla 

historia: 

Sedan sade han hånfullt till mig: � Så du liksom de andra ville mäta din hjärna mot min. Du ville hjälpa de där 

männen att jaga mig och hindra mig i mina planer! […] Medan de försökte överlista mig – jag som har styrt över 

länder och intrigerat för dem och kämpat för dem i hundratals år innan de föddes – motarbetade jag dem. Och du, 

den som de älskar allra mest, är nu min, kött av mitt kött, blod av mitt blod, släkt av min släkt; min ymniga vin�

press för en tid, och senare min följeslagare och medhjälpare. […] men nu måste du straffas för det du har gjort. Du 

har hjälpt dem att motarbeta mig; nu skall du komma när jag kallar. När min hjärna säger – Kom! till dig skall du 

färdas över land och hav för att lyda mig; och därför gör vi detta! Därmed slet han upp sin skjorta, och med sina 

långa vassa naglar öppnade han en åder på bröstet. När blodet började välla fram tog han ett hårt grepp om mina 

händer…     

 

Dracula dricker Minas blod och tvingar henne att dricka hans (s. 417). För att rädda Mina från 

sitt hemska öde att låta Dracula se hennes tankar och styra henne intensifieras jakten på 

monstret.  

Dracula som enbart kan vila i helgad jord lät inför sin vistelse i England transportera lådor 

med jord från sitt hemland för att kunna vila i någon av dem på dagarna. Van Helsing vet från 

loggboken på skeppet som tog lådorna till England hur många antalet är. Jonathan Harker, 

Lord Godalming, Quincey Morris och Professor Van Helsing söker upp lådorna med jord på 

olika adresser i London och steriliserar dem genom att lägga en oblat i var och en. Gruppen 

hittar till slut alla lådorna, utom en (s. 435). Dracula drivs på flykten eftersom hans möjlighet 

att stanna i England upphör då han inte kan vila på dagarna. Den sista kistan har Dracula pla�

cerat på skeppet Czarina Catherine som tar honom hem till Transsylvanien. När Van Helsing 

förstår att greven påbörjat sin resa hem, följer hela gruppen efter. Efter en del strapatser 

kommer gruppen så småningom ifatt grevens transport. Dracula färdas landvägen, i lådan med 
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helgad jord, den sista biten till sitt slott eskorterad av en grupp zigenare som skydd. Transpor�

ten bromsas och Mina berättar så här om slutet: (Dracula, Norton Critical Edition, 1997. s. 

325): 

The sun was almost down on the mountain tops, and the shadows of the whole group fell long upon the snow. I saw 

the Count lying within the box upon the earth […] He was deathly pale, just like a waxen image, and the red eyes 

glared with the horrible vindictive look which I knew too well. As I looked, the eyes saw the sinking sun, and the 

look of hate in them turned to triumph. But, on the instant, came the sweep and flash of Jonathan´s great knife. I 

shrieked as I saw it shear through the throat; whilst at the same moment Mr Morris´s bowie knife plunged into the 

heart. It was like a miracle; but before our very eyes, and almost in the drawing of a breath, the whole body crum�

bled into dust and passed from our sight. 

 

2.7.4 Låt den rätte komma in av John Ajvide Lindqvist 

En mer samtida berättelse får vi följa via John Ajvide Lindqvists (1968�) roman Låt den rätte 

komma in (2004) som utspelar sig i förortssverige under början av 1980�talet och där hand�

lingen inleds med två parallella historier. Den om Håkan Bengtsson som har ett sjukt begär 

efter unga pojkar och som fick avsluta sin lärartjänst på grund av detsamma. Han är en kom�

plex mördare som söver ned och hugger unga människor i strupen för att kunna tappa dem på 

blod som han sedan låter strila ned i en plastdunk. Håkan figurerar på löpsedlarna och på 

grund av tidningarnas skriverier om hans brott sätts människorna i de små förorterna i skräck 

och polisen i ett krävande arbete.  

Vidare får vi bekanta oss med huvudpersonen Oskar, en historia som handlar om en helt van�

lig tolvårig pojke som bor i en lägenhet tillsammans med sin mor i Blackeberg sedan föräld�

rarna beslutat att skilja sig. Oskar är inte annorlunda än någon annan, ändå blir han retad och 

mobbad i skolan av andra som påstår att han är just det. Han har en förkärlek till mordgåtor 

och samlar på tidningsurklipp om seriemördare och liknande. Oskar fascineras av det så kal�

lade Vällingbymordet, där en ung kille blev upphängd i ett träd och tappad på blod, denna 

händelse ska få pryda de nästkommande sidorna i hans klippbok. Han har inte många vänner 

eller människor omkring som han kan visa tillit men så träffar han en flicka vid namn Eli på 

lekplatsen strax utanför lägenhetsområdet.  
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Vid en första anblick tycker Oskar att Eli verkar lite knepig då hon luktar konstigt, likt ett sår 

som håller på att läka. Att hon dessutom kan hoppa rakt ned från klätterställningen, ett hopp 

på minst två meter, och landa snyggt på båda fötterna och bara har på sig en tunn tröja, ingen 

mössa, vantar eller jacka, trots att det är mitt i vintern gör flickan bara än mer besynnerlig i 

Oskars ögon (2004, s. 36):  

Hon såg konstig ut. Halvlångt, svart hår. Runt ansikte, liten näsa. Som en sån där klippdocka på barnsidorna i 

Hemmets Journal. Väldigt … söt. […] Hon var nästan precis lika lång som han men mycket smalare. Den rosa trö�

jan smet åt hennes tunna överkropp som var utan antydan till bröst. Hennes ögon var svarta, jättestora i det bleka 

lilla ansiktet. Hon höll upp sin ena hand i luften framför honom, som om hon höll tillbaka något som närmade sig. 

Fingrarna var långa, tunna som kvistar.  

 

De två historierna skall så småningom mötas då Oskar, som lär känna Eli allt eftersom tiden 

går, listar ut att flickan är en vampyr då de befinner sig i en källarlokal och han föreslår att de 

ska ingå ett förbund genom att blanda blod med varandra. Då Oskar skär sig i handen så att 

det droppar blod på cementgolvet och ber Eli göra detsamma så att de kan skaka hand blir Eli 

stel och ber honom gå. Oskar undrar förvirrat vad som flugit i henne och avvaktar, hon kryper 

då fram på golvet och vispar runt med tungan och slickar upp det blod som hamnat där för att 

sedan resa sig upp och springa iväg hem till sig. När Eli sedan får frågan om hon är en vam�

pyr svarar hon att hon livnär sig på blod från andra om det är det som avses. Oskar, som bör�

jar foga samman pusselbitarna, inser dessutom att hon anlitat Håkan för att skaffa fram blod 

för sin överlevnad. Håkan har fått tydliga instruktioner från Eli och vet att det inte duger med 

vilket blod som helst; ”Blodet måste komma från en levande kropp. Ännu en av de saker han 

fått förklarade för sig. Blod från döda var värdelöst, rentav skadligt” (2004, s. 114). Dessu�

tom måste man stänga av nervsystemet hos den kropp som blir biten annars når smittan dit. 

Eli bet en kvinna vid namn Virginia och eftersom Eli blev avbruten nådde smittan nervsyste�

met och kvinnan blev förvandlad till vampyr. Virginia fick möta sina värsta mardrömmar med 

hunger efter blod, oförmåga att vistas ute under dagtid och upptäckten att katter är fiender 

som följd. Historien flätas samman ytterligare då vi får reda på att Eli från början varit en 

pojke som hette Elias. Oskar tycker det verkar konstigt eftersom Eli inte har någon penis, inte 

ens en skåra som skulle tyda på att Eli var flicka finns. Eli är alltså könlös. När Oskar kysser 

Eli så får han tillgång till hennes minne som är allt annat än glädjefyllt och då avslöjas hur Eli 

blev en vampyr. I minnesbilden är det dock Oskar som får ta Elis plats (2004, s. 310): 
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Något är i hans mun. En bit rep. Han suger på repet, öppnar ögonen. Han ligger på mage över ett bord. Armarna 

bundna vid bordets ben. Han är naken. […] Den rolige mannen kryper in under bordet med kniven och skålen i 

händerna. […] Kalla fingrar drar tag i Oskars snopp, drar ut den. Han öppnar munnen för att skrika >>neej!<<, men 

repet gör honom oförmögen att forma ordet och allt som kommer ut är >>äääää!<< […] En glödgad stång körs in i 

hans mellangärde, glider upp genom magen, bröstet frätande ett rör av eld som passerar tvärs genom hans kropp 

och han skriker, skriker medan ögonen fylls av tårar och hans kropp brinner. […] Ser skålen mannen håller i hän�

derna, skålen som förs till munnen och hur han dricker.    

 

Vi förstår nu varför Håkan var så benägen att hjälpa Eli, inte av någon annan anledning än att 

enkom stilla sina sjuka lustar och fantasier som han har i allmänhet och om unga pojkar i syn�

nerhet. Trots att Oskar nu vet att Eli inte längre är en flicka utan en pojke med namnet Elias 

och dessutom en vampyr så avskräcks han inte av sin upptäckt. De blir tvärtom goda vänner 

som besöker varandra och umgås flitigt. Vi känner redan till att vampyrer måste bli inbjudna 

innan de kan beträda främmande mark, så var fallet i Christabel, dock kan man undra vad 

som händer med en vampyr som kliver över en tröskel utan invit. Detta ger Lindqvist sitt svar 

på i den sekvens där Oskar inte vill bjuda in Eli till lägenheten bara för att se vad som sker 

trots att hon vid upprepade tillfällen ber honom (2004, s. 303): 

Huden i Elis ansikte började rodna, blev rosa, ljusröd, vinröd och hennes nävar knöts när porerna i ansiktet öppna�

des och små pärlor av blod började tränga fram i prickar över hela ansiktet. Halsen, samma sak. Elis läppar förvreds 

av smärta och en droppe blod rann ur hennes mungipa, förenade sig med pärlorna som trängde fram och blev allt 

större på hennes haka och, sökte sig nedåt för att förena sig med dropparna på halsen. […] Ögonen såg ut att ha 

sjunkit in i sina hålor, de var fyllda av blod som flödade över, rann längs näsryggen över läpparna ner i munnen där 

mer blod trängde fram, två tunna strömmar rann ur mungiporna ner över halsen, försvann under halslinningen på 

hennes tröja där mörkare fläckar nu började framträda.  

 

Elias visar prov på sin lojalitet och deras betydande vänskap genom att hjälpa Oskar att häm�

nas och göra sig kvitt de som är elaka mot honom i skolan, med ett ytterst makabert tillväga�

gångssätt.  

 

2.7.5 Om jag kunde drömma av Stephenie Meyer 

I Stephenie Meyers (1973�) vampyrroman Om jag kunde drömma, som är första delen i 

Twilight�serien (2005) får vi bekanta oss med den unga Bella som flyttar tillbaka till den lilla 

barndomsorten Forks där hon har sin far. Hon kommer i kontakt med en ung man vid namn 

Edward Cullen och Bella tycker att han verkar besynnerlig då han sitter i skolkafeterian utan 
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att röra sin mat och ständigt är frånvarande när solen skiner. De lär känna varandra och Bella 

faller huvudstupa för hans bronsfärgade hår och den välsvarvade kroppen med perfekt utfor�

made muskler. Hon drömmer sig bort i hans guldfärgade förföriska ögon, som skiftar färg till 

topaz om han har druckit blod från djur, rött när han har festat på människoblod och svart när 

han svälter. Bella förstår snart att Edward och hans familj är vampyrer och han bekräftar detta 

genom att svara på hennes många frågor. Trots upptäckten avslutas inte förhållandet, tvärtom. 

Bella får komma Edward in på livet likt ingen annan och de inleder en romans. Edward och 

hans familj skulle inte göra en människa förnär då de utgörs av en annan sorts vampyrer, de 

brukar kalla sig för vegetarianer lite skämtsamt och menar då att de endast livnär sig på blodet 

från djur. I skolkafeterian tar familjen Cullen till sig mat som alla andra, men de rör den inte. 

Det är bara rekvisita som Edward själv uttrycker saken, men vill han kan han ta ett bett på en 

hamburgare om det skulle behövas för att skingra misstankarna. Därmed är detta inte likställt 

med att de inte blir frestade till att stundom ta livet av en människa då människors blod ger en 

ökad mättnadskänsla jämfört med blodet från djur. I serien finns även andra vampyrer som i 

kontrast till familjen Cullen istället föredrar blod från människor vilket leder till en intresse�

konflikt mellan dessa två. Men Cullens är helt enkelt alldeles för godhjärtade och kan därför 

låta bli, även om de sätts på prov emellanåt (s. 25): 

Blod färgade hennes kinder innan hon hann gömma sig bakom håret igen, och jag tappade nästan kontrollen. Men 

klockan ringde. Räddad av gonggongen – vilken klyscha. Vi var båda räddade. Hon från att dö, jag – för en kort 

stund – från att bli det mardrömslika odjur jag fruktade och föraktade. 

 

På Bellas fråga om varför Edward inte är i skolan när solen skiner svarar han bara att solen 

inte är skadlig för honom men att han inte kan vistas ute i direkt solsken. Åtminstone inte om 

någon ser honom, för då avslöjas hans identitet och man kommer upptäcka att han är an�

norlunda. När hon ifrågasätter varför så ber han henne tålmodigt att vänta, han lovar att han 

ska visa vad han menar vid ett senare tillfälle, och det gör han också, varpå följande utspelar 

sig (s. 247):  

Anblicken av Edward i solskenet var chockerande. Jag kunde inte vänja mig, trots att jag stirrat på honom hela ef�

termiddagen. hans hud, som var vit trots den svaga rodnaden efter gårdagens jakt, gnistrade – som om tusentals 

pyttesmå diamanter legat inbäddade i den. han låg alldeles stilla i gräset med skjortan uppknäppt över sin skulpte�

rade, bländande bröstkorg och nakna, skimrande armar. […] En perfekt staty, huggen ur någon okänd stenart – slät 

som marmor, glänsande som kristall.  
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Utåt är Edward en ordinär sjuttonåring som går på High School men som den vampyr han är 

besitter han naturligtvis en rad exceptionella färdigheter. Han kan bland annat läsa andra 

människors tankar precis som han själv förklarar för Bella i boken; ”Jag kan inte höra vem 

som helst, var som helst. Jag måste vara ganska nära. Ju mer välbekant någons … ’röst’ är, 

på desto större avstånd kan jag höra den. Men aldrig om personen i fråga är längre bort än 

några kilometer” (s. 179). Edward kan också färdas med en otrolig hastighet, när han springer 

hörs det inte att hans fötter nuddar underlaget och han visar inga tecken på utmattning (s. 

263). Han har även en oerhörd styrka då han kan slita ner grenar från träd och kasta dessa 

långt (s. 250). Han kan slutligen med hjälp av telepati prata med varulvar. Stephenie Meyers 

vampyr framstår kanske som en vekling i jämförelse med andra mäktiga vampyrer men man 

bör, precis som Edward själv uttrycker i citatet nedan, inte glömma att han är farlig (2005, s. 

250):  

Jag är världens bästa rovdjur, eller hur? Allt hos mig lockar dig – min röst, mitt ansikte, till och med min lukt. Som 

om jag behövde allt det där. […] Som om du kunde springa ifrån mig, skrattade han bittert. […] Som om du kunde 

försvara dig, sa han mjukt.   

 

När Bella frågar honom om hans ålder så svarar han reflexartat att han är 17 år varpå Bella 

lite på sin vakt frågar hur länge han har varit det. Hon får då det riktiga svaret som är att han 

har varit 17 år sedan sommaren 1918, han är alltså över 80 år gammal men det syns inte på 

utsidan. Han åldras ständigt men kommer aldrig att ändra apparans (s. 270). Vampyrer kan 

dock bli betydligt äldre, ett exempel får vi från Edwards adoptivfar Carlisle Cullen som precis 

har firat sin 366:e födelsedag och ändå inte ser ut att vara en dag över 35. Edward hamnar i 

konflikt med sin odödlighet när han träffar Bella, han tycker att det är svårt att åldras tillsam�

mans för att sedan se den han håller av försvinna och sedan fortsätta ensam in i evigheten.  

 

Lite missvisande kan det tyckas att vampyren betraktas och beskrivs som odödlig. Det är fullt 

möjligt att ta livet av en vampyr men i Om jag kunde drömma är det endast vampyrerna själva 

och varulvarna som kan sätta varandra ur spel. Vanliga dödliga rår inte på deras styrka, vighet 

och snabbhet (s. 360). Edward förklarar för Bella att det säkraste och bästa sättet att ha ihjäl 

en vampyr är att slita den i stycken och bränna upp delarna.  
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När Bella är hemma på besök hos klanen Cullens och blir guidad runt av Edward kommer de 

så slutligen till hans rum. Det är spartanskt inrett med ett skrivbord, en soffa och några bok�

hyllor – ett typiskt tonårsrum, bortsett från att det saknas en säng. På frågan om varför svarar 

Edward att vampyrer inte sover, aldrig. De kan låtsas sova genom att luta sig tillbaka eller 

lägga sig ner och sluta ögonen, men sover gör de ingalunda (s. 184). Meyers vampyrer har 

inga svårigheter med att vistas i vatten, de kan till och med simma. Carlisle Cullen simmade 

över Engelska Kanalen utan svårigheter, detta menar Edward beror på att de inte behöver an�

das. De har inget behov av det, men oftast gör de det av gammal vana för att kunna uppfatta 

lukter och för att undvika misstänksamhet (s. 311). 

 

2.8 Tidigare forskning kring Vampyren som litterär gestalt 

Tidigare forskning har främst syftat till att behandla vampyren i myt och folktro. Vidare har 

forskarna undersökt den fiktive vampyren och då mestadels med Bram Stokers Dracula 

(1897) som utgångspunkt. En mer samtida forskning visar litteraturvetaren och forskaren 

Anna Höglund på. Hon har i samband med sin avhandling Vampyrer – En kulturkritisk studie 

av den västerländska vampyrberättelsen från 1700�talet till 2000�talet (2011) myntat begrep�

pen monstervampyr och humanvampyr, där den senare föreställer den moderne och mer nyan�

serade typen. Höglund menar att man grovt kan dela in de fiktiva vampyrerna i dessa två ka�

tegorier. Den monstruösa vampyren, eller monstervampyren, är som namnet avslöjar en hän�

synslös, ond och narcissistisk gestalt som saknar medkänsla och empati. En vampyr som jagar 

och skördar offer utan närmare eftertanke eller sympati. Motpolen till denna vampyr är 

humanvampyren som istället har kvar mycket av sin mänskliga sida, som ständigt reflekterar 

över sin tillvaro och som pinas och våndas vid tanken på att göra illa sina offer för att skaffa 

sig föda. Eftersom humanvampyren vet hur det är att både vara människa och vampyr hamnar 

denne i gränslandet emellan och kan således sätta sig in båda dessa världar (s. 337).  

I Mörkrets Mästare (2006) skriver de båda författarna Richard Berghorn och Annika Johans�

son om den ”goda vampyren” som inte behöver dricka blodet av människor för att överleva 

utan nöjer sig med djur. De använder Anne Rices vampyrroman Interview With The Vampire 

(1976) där huvudpersonen Louis skyr blotta tanken på att döda en människa för att exemplifi�

era (s. 231). En annan forskare som har varit inflytelserik och haft betydelse för den fortsatta 

forskningen inom ämnet är den engelske prästen och författaren Montague Summers och hans 
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The Vampire his Kith and Kin (1928). Anna Höglund menar att Summers är av betydelse för 

forskningen då han ägnar sig åt att studera den fiktiva vampyren i litteratur, på teaterscenen 

och på operan, han har dessutom lyft fram vampyrens roll inom 1800�talets underhållningsin�

dustri (s. 29). Ahnland menar dock att Summers var en udda och excentrisk man som faktiskt 

trodde på det han skrev om varför man ska vara medveten om detta när man läser hans alster 

(2009, s. 31). Trots detta har denne man ändock bidragit till forskningen i stort. Gordon Mel�

ton, amerikansk forskare och skribent, har bidragit till forskningen genom att författa The 

Vampire Book – The Encyklopedia Of The Undead (1999). I denna encyklopedi får läsaren 

följa med på en alfabetiskt indelad rundtur bland vampyrer och vampyrism. Boken är ett ge�

diget uppslagsverk med över 250 fotografier, en rad essäer, information om betydelsefulla 

verk och författare som ger kunskap om vampyrer utifrån ett historiskt, litterärt och mytolo�

giskt perspektiv.  

3 Teorier, modeller och tidigare forskning kring litteraturläsning  

3.1 Lästraditionen i skolan 

Jan Thavenius, professor i litteraturvetenskap vid Lunds universitet, skriver i Svenskämnets historia 

att i början av 1800�talet spelade böcker och läsning en mycket liten roll för barn och ungdo�

mar eftersom man hämtade sina förebilder och sina värderingar direkt ur verkliga livet. Under 

1800�talets lopp ändrades detta då barn och ungdomar i ökad utsträckning fick erfarenheter 

och kunskap genom litteraturen. Högläsning var en form av inlärning som ofta användes. Vi�

dare menar Thavenius att under de drygt hundra år som skolan undervisat om litteratur har 

undervisningen kritiserats för att förmedla kunskap om författare och epoker, hellre än att låta 

litteraturen tala för sig själv. Kritiken innefattar också att litteratur som använts i skolan haft 

mycket lite att säga eleverna och att det funnits en klyfta mellan elevernas värld och litteratu�

rens (1999, s. 26).  

Thavenius kallar första hälften av 1900�talet för litteraturundervisningens ”storhetstid” ef�

tersom modersmålet blev det centrala i undervisningen och ämnets timtal ökade. Litteraturens 

ställning i skolan stärktes avsevärt. Stommen i undervisningen utgjordes av svensk och nor�

disk litteratur, men också översatt utländsk litteratur användes (1999, s. 123).  
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Karin Dahl säger att under 1970�talet hände mycket med den svenska skolan och svenskäm�

net. Begreppet ”flumskola” myntades på grund av den alternativa pedagogiken som växte 

fram. Larmrapporterna som kom under 70�talet berättade bland annat om att elever på vissa 

gymnasielinjer läste väldigt dåligt. Vad som måste poängteras är att datainsamlingen till dessa 

larmrapporter byggde på elever som fått sin svenskundervisning under större delen av sextio�

talet, då färdighetsträningen dominerade stort.  Men efter att 1980 års kursplan kommit kunde 

lärare nu, enligt kursplanen, äntligen hävda skönlitteraturens betydelse i undervisningen igen. 

Sagor, myter och litteratur knuten till hembygdsstudier, historia och livsfrågor fick ett upp�

sving i undervisningen. Intresset för läsningen av klassiker i skolan ökade under 80� och 90�

talet (1999, s. 35�73).  

I den nya kursplanen för svenskämnet i grundskolan (2011) står följande uppdrag beskrivet 

gällande berättande texter (s. 226): 

• Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen.  

• Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms� och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och 

deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.  

I kommentarmaterialet till kursplanen i svenska (2011) understryker Skolverket vikten av att 

ungdoms� och vuxenlitteratur ska behandlas. Det är första gången som en kursplan nämner att 

vuxenlitteratur ska inkluderas i undervisningen.  

3.2 Modeller för litteraturundervisning 

Det finns ingen universell metod för litteraturundervisning som passar alla lärare. Med hjälp 

av och uppslag från bland annat lärarkolleger, artiklar och kurser utarbetar varje lärare sin 

egen metod. Ulla Lundqvist, filosofie doktor, litteraturvetare och kritiker, skriver i inledning�

en till Litteraturundervisning (1984, s. 6). Här följer några utvalda exempel på modeller för 

hur litteraturundervisningen i skolan kan se ut.   
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3.2.1 Litteratursamtal 

I Böcker inom oss (1993) väljer Aidan Chambers, som är barn� och ungdomsförfattare, att inte 

kalla sitt arbetssätt för modell utan för inriktning. ”Jag undrar”� inriktningen är en översätt�

ning från författarens ”Tell me”.  

Chambers menar att det finns tre ingredienser i ett boksamtal och det som händer först är att 

bokläsarna utbyter entusiasm. Det som brukar komma fram först i boksamtalet är gillanden 

och ogillanden. När det gäller gillanden om boken kan det komma fram saker som fångat lä�

saren, vad som var förvånande eller vad som uppfattades som imponerande. Ogillanden kan 

vara motvilja mot något som uppfattades motbjudande och fel, något som fått läsaren att vilja 

sluta läsa. Eftersom läsare uttrycker ogillande inför sådant som är svårt att förstå i en berät�

telse kommer nästa steg nästan automatiskt i att utbyta ”frågetecken”. Läsarna utbyter tankar 

om svårigheter i texten då den kan vara förvirrande, slutet kanske inte uppfattas som bra. Det 

kan finnas många frågetecken som läsarna försöker komma med förklaringar på och genom 

att då utbyta kopplingar motverkas kaos menar Chambers. Det som förbryllar läsaren måste 

redas ut genom att hitta samband mellan olika element som finns i texten gällande motiv, 

händelser, språk och personer.  

Sammanhang är viktigt för läsaren och det är genom det som olika mönster i texten kan upp�

täckas. Det kan vara språkliga mönster men det kan också vara textens egna mönster som be�

rättarteknik, form och stil. Chambers menar att ”Jag undrar”�samtalen inte måste följa en sys�

tematisk linje eller komma i en viss följd. Han påpekar att boksamtal är ett sätt för läsarna att 

ge form åt de tankar och känslor som böcker väcker och att de tolkningar som samtalen skap�

ar är läsarnas helt egna (s. 9�23).  

Ulla Lundqvist tar i Läsa, tolka, förstå (1995) upp Chambers modell och menar att det är en 

enkel modell som passar alla stadier i skolan, särskilt de lägre. Lundqvist har använt sig av 

modellen i skolan genom att rita upp fyra spalter på tavlan med plats att fylla på ord och me�

ningar som läsarna kommer med. I spalten för gillande är rubriken en glad gubbe, i spalten för 

ogillande en ledsen gubbe. Som rubrik till de två andra spalterna är ett frågetecken och ett ut�

ropstecken. Ett snabbt och enkelt sätt att använda modellen (s. 49�50).  
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Att använda sig av litteratursamtal i skolan kan vara positivt men också negativt för en del 

elever. Lena Saatkamp undersökte i sitt examensarbete Olika läsmetoder som lässtimulerande 

krafter i undervisningen (2009) vad fyra elever i en mellanstadieklass har för syn på olika ty�

per av läsning och vad som motiverar dem. Läraren i undersökningen förde ofta boksamtal 

med eleverna för att få dem att börja fundera kring det dem hade läst eller hört (s. 15). Vissa 

elever upplevde att de inte mindes texten varför det var komplicerat att följa med i samtalet (s. 

22). Också Gunilla Molloy, verksam vid Lärarhögskolan i Stockholm, beskriver i Reflekte�

rande läsning och skrivning (1996) litteratursamtalet från både en bra och en sämre sida. Hon 

menar att det gemensamma samtalet kan fördjupa läsförståelsen (s. 69) eftersom eleverna bär 

på en önskan att få berätta om det lästa (s. 72). Molloy understryker vikten av att läraren or�

ganiserar samtalet på ett sätt som kan fånga samtliga elever. Få högstadielärare arbetar med 

denna metod eftersom tiden inte räcker till och klasstorleken gör det hela än mer problema�

tiskt (s. 73). I Att läsa skönlitteratur med tonåringar (2003) problematiserar Molloy ytterli�

gare litteratursamtalet då hon betonar att samspelet mellan eleverna och stämningen i klass�

rummet är av stor betydelse för elevernas möjlighet att uttrycka sig om det dem läst (s. 293). 

Stämningen i klasser kan variera stor och det påverkar utfallet av bok�/litteratursamtalen. 

3.2.2 Frågemodellen 

Frågemodeller är ett sätt att tränga in i en text och få elever att reflektera över vad de läser. 

Utifrån en frågemodell blir det lättare att starta en diskussion i klassrummet.  

Första steget i en frågemodell som Ulla Lundqvist beskriver i Läsa, Tolka, Förstå (1995) är 

anknytning, med det menas att föra tillbaka eleverna in i texten igen. Detta är viktigt eftersom 

det kan skilja sig när eleverna läste ut boken, någon kanske läste ut den i går medan någon 

läste ut den för tre veckor sedan. Inlevelse har betydelse i det första steget. Ovana läsare har 

stor nytta av att kunna leva sig in i huvudpersonerna, att kunna ikläda sig en annan identitet 

och leva med i den diktade världen. Utifrån inlevelsen kan samtal om textens innehåll starta 

och blomma ut. Frågor som kan ställas i första steget är till exempel: Vad skulle du ha gjort? 

Vad skulle du ha sagt? Lundqvist förordar försiktighet med ovana elever i första steget. Hon 

menar att det är viktigt att inte skrämma eleverna med alltför livliga diskussioner med strikta 

formella krav på struktur och syfte.  
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Andra steget kallar Ulla Lundqvist för resonemang. Frågor som kan vara bra för resone�

manget och som bland annat syfta till att träna elevernas förmåga att sätta ord på känslor och 

handlingssätt, men också förmågan att benämna karaktärsdrag, konflikter och kanske lösning�

ar på konflikterna. Frågor som kan passa att ställa är: Varför gör hon/han så? Vilken sinnes�

stämning befinner sig hon/han i? Är det rätt/fel? Under det här resonemanget förs abstrakta 

begrepp upp som moral, ångest och rättvisa. Begrepp som är satta i ett sammanhang är lättare 

att förstå.  

Tredje steget kallar Lundqvist för överföring. I den här diskussionen kommer samhällets in�

verkan på människan in. Hur påverkas huvudpersonen av det samhälle som hon/han lever i 

och hur formas dennes psyke? Frågor som är relevanta i steg tre är: Vem/vilka grupper be�

stämmer? Vilken frihet har hon/han? Vilka möjligheter har hon/han? (s. 50�55). 

Det finns anledning att vara kritisk mot frågemodeller. Frågemodellen riktar sig till undervis�

ning i helklass och det passar inte alla elever. Frida Engström och Sandra Larsson, författarna 

till From Bornholm – with love (2009), har genom sin enkätundersökning tagit reda på vil�

ken/vilka läsmetoder lärare använder sig av. I resultatet finns besvikelse över att så många 

som 46 % i undersökningsgruppen utelämnar den individanpassade undervisningen och skri�

benterna menar att detta leder till en negativ inverkan på elevernas läsutveckling. Variation i 

undervisningen måste till för att möta samtliga elever utifrån deras förmåga och förutsättning�

ar menar Engström och Larsson (s. 28).  

4 Analys och resultat 

Studien och tidigare forskning visar att skräcklitteratur går bra att använda i skolan. Dracula 

och Om jag kunde drömma passar väl in i undervisningen eftersom det finns många olika te�

man och infallsvinklar att använda och diskutera i klassrummet. Styrdokumenten pekar på 

vikten av att använda vuxenlitteratur i skolan. Detta ger oss stöd för att använda Dracula och 

Om jag kunde drömma i undervisningen eftersom Dracula faller under vuxenlitteratur och 

Om jag kunde drömma läses av både ungdomar och vuxna.  

Resultatet visar att vampyrtemat lämpar sig väl i didaktisk mening. Exempel på andra fors�

kare som har nått samma resultat är Evelina Tilving. Hon visar genom sin c�uppsats Vampy�

rer i klassrummet – vad kan Bram Stoker och Stephenie Meyer lära elever i högstadiet? 
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(2011) att man mycket väl kan använda sig utav vampyrer i skolan. Dracula (1897) och Om 

jag kunde drömma (2005) passar bra då det finns många gemensamma nämnare romanerna 

emellan menar Tilving (s. 24).  

Ytterligare stöd för vår uppfattning om att temat vampyrer är användbart i undervisningen 

finner vi hos Agneta Sjöberg, författaren till c�uppsatsen Skräckfyllda uppsatser eller vad 

skrämmer en tonåring idag? (2009). Hon har genom sin studie visat att ungdomar på högsta�

diet har en positiv syn på och ett intresse för skräck som tema. Ungdomarna hon mötte enga�

gerades och motiverades av att arbeta med skräcktemat (s. 29) och hon kunde se att flera ele�

ver, främst flickor, hämtade inspiration till sina uppsatser från Stephenie Meyers Twilight�

serien (s. 27). Det är uppenbart att vampyrer är ett aktuellt tema som många tonåringar känner 

till menar Sjöberg (s. 13).  

5   Diskussion 

Vi valde att skriva en uppsats om vampyren ur ett didaktiskt perspektiv för att vi är överty�

gade om att det är en inspirationskälla för både elever och pedagoger på. Vampyren som litte�

rär gestalt är och ena sidan skrämmande och farlig men och andra sidan vacker och ömsint. 

Den klassiska vampyren är utan tvekan Dracula. Hans personlighet är otrevlig och motbju�

dande. Den mer moderne vampyren Edward är mer sympatisk och spännande. Edward kan 

uppfattas som romantisk eftersom han håller tillbaka sin sanna natur när han är tillsammans 

med sin älskade Bella. Kontrasterna vampyrerna emellan gör att det finns mycket stoff att 

hämta ur romerna och vi känner själva att vi blir inspirerade att använda temat i undervisning�

en. 

De modeller vi har valt hoppas vi ska bidra till lusten att samtala om romanerna och därmed 

väcka intresse bland eleverna. Genom att följa Lundqvists frågemodell uppmuntras eleverna 

till att fundera över det lästa och på så vis utvecklas dem. Chambers modell kan tyckas simpel 

men den är ytterst användbar då den är applicerbar på många stadier och på många olika elev�

typer eftersom den är enkel att förstå. De flesta kan sätta ord på vad texten får dem att uppleva 

varför man med denna modell kan nå ut till fler elever.  

Romanerna och dess karaktärer är mångfacetterade varför det finns mycket att samtala om. Vi 

vill tro att detta främjar inlärningen och läsutvecklingen eftersom det motiverar eleverna och 
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engagerar dem. Som ett komplement till fortsatt undervisning vill vi lyfta fram en artikel skri�

ven av Maria Löfstedt i lärartidningen Alfa. Maria Bodén och Marianne Ekström, lärare i 

Stenungssund, har använt sig av Twilight�serien i undervisningen genom att låta eleverna göra 

jämförelser mellan roman och filmatisering. Eleverna har djupläst passager ur romanen och 

har till exempel tagit fasta på vissa ord som författaren använder för att skapa en hotfull stäm�

ning (2011:5, s. 12). Att använda sig av film i undervisningen finns det stöd för i styrdoku�

menten där det vidgade textbegreppet nämns. En forskare som lyfter fram ”det vidgade text�

begreppet” men istället benämner det ”critical literacy” är Magnus Persson, verksam vid 

Malmö högskola och författare till boken Populärkulturen och skolan (2000). Persson menar 

att de olika medierna kan och bör ingå i läs� och skrivundervisningen, detta för att främja läs� 

och skrivutvecklingen bland eleverna (s. 79).  

Vi vill tro att genom elevers läsning av Dracula som är en klassiker skapas nyfikenhet och en 

inkörsport till andra klassiska verk. Om jag kunde drömma innehåller många motiv såsom 

kärlek, vänskap, makt, relationer och genusperspektiv som är användbara i undervisningen. 

Twilight�serien läses av ungdomar och har blivit omåttligt populär, därför menar vi att man 

mycket väl kan använda sig av den i klassrummet. Detta finner vi stöd för hos Harold Bloom, 

författaren till Hur du ska läsa, och varför (2000). Blooms tankar om litteratur är träffande då 

han menar att skälet till att läsa måste mynna ur ett eget intresse (s. 19) och inte i vad sam�

hället uppfattar som viktig läsning. Viktigt är också att vi närmar oss ett nytt verk med ett öp�

pet sinne och en vilja att ta emot budskapet som kommer till oss (s. 208). Syftet med en be�

ständig läsning är att vidga det autonoma jaget menar Bloom (s. 205). För att ytterligare un�

derstryka vikten av att välja litteratur som engagerar eleverna väljer vi att åter igen lyfta fram 

Thavenius och hans kritik mot klyftan mellan elevernas värld och litteraturen som läses i sko�

lan (1999, s. 26). Därigenom möter man eventuell kritik mot att inte använda Om jag kunde 

drömma i undervisningen.  

I bakgrunden väljer vi att ge en utförlig bild av vampyren i folkmyt och som litterär gestalt. 

Vi ser möjligheten med att kunna använda detta i en undervisningssituation för att ge en mer 

mångfacetterad bild än vad som presenteras i media där mycket av det vi tagit upp helt ute�

lämnas. Pedagogens förkunskaper om vampyren ger mer tyngd i undervisningen då det finns 

mycket att hämta i forskning och litteratur. Beträffande de valda modellerna kunde vi ha pre�
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senterat fler men många av dem vi studerat har främst riktat in sig på yngre åldrar varför vi 

inte ansåg dessa vara relevanta.   

Frågan är om vi gör det för enkelt för oss när vi använder populär litteratur som Om jag kunde 

drömma i undervisningen. Tar vi en lätt och populäranpassad väg som ändå inte är nödvändig 

då litteratur innehållande vampyrer är något som ungdomarna ändå läser på sin fritid. Ligger 

utmaningen i att introducera klassiker i litteraturundervisningen? Kan man introducera exem�

pelvis Selma Lagerlöfs berättelser med sina övernaturliga inslag på ett helt annat och intres�

sant sätt när eleverna är bekanta med Draculas exceptionella förmågor och Edward och Bellas 

gränsöverskridande kärlek? Finns det några paralleller mellan Selma Lagerlöfs berättelser och 

vampyrhistorier? Har vi fallit för en trend som inte leder till ”bra” läsning?  

Exempel på fortsatt forskning kan vara att göra en empirisk undersökning av vampyrtemat då 

vår uppsats endast är teoretisk, detta för att se hur temat skulle mottagas av eleverna. Att utar�

beta en egen undervisningsmodell när det gäller skräcklitteratur är ett annat exempel. 
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