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Abstract 

 
This essay discusses how popular literature in general and Stephanie Meyer’s Twilight-series in 

particular can be useful in the classroom, despite, or rather, thanks to, its inherent problems 

concerning gender roles, relationships and the power systems within them. The essay takes a reader 

and teacher centered approach in describing both the problems of Twilight and the ways these 

problems can be worked with in the context of the school subject Swedish in upper secondary school. 

It makes an inventory of Twilight’s problematic aspects, and attempts to use them in conjunction 

with the governing documents of the Swedish school system 
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1 Inledning 

 

…med hjälp av skönlitteratur, texter av olika slag och olika typer av medier lär [människan] känna 

sin omvärld, sina medmänniskor och sig själv. (Ämnesplan, svenska. Gy11) 

Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar 

som ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. 

Skolan har ett ansvar att motverka traditionella könsmönster” (Lgr11) 

1:1 Bakgrund 

I denna undersökning av skolans arbete med elevernas egenvalda litteratur har jag valt 

att använda Stephenie Meyers bokserie Twilight som ett exempel på hur man kan arbeta 

med böcker eleverna själva valt att läsa. Detta val har sin bakgrund i att jag under en av 

mina VFU-perioder under lärarutbildningen hade ansvar för två klasser i årskurs nio i 

engelska. När jag frågade eleverna i dessa klasser vad som var deras favoritböcker så 

svarade nästan 75 % av flickorna att de älskade Stephenie Meyers Twilight-bokserie. 

Denna bokserie uppgår totalt till närmare två tusen sidor i svensk översättning, och hade 

2011 sålts i över hundra miljoner exemplar. 

 

I en gymnasieklass kan elever, om de själva får välja, läsa allt från enkla 

ungdomsromaner på hundra sidor till fantasyserier på flera tusen sidor till 

Nobelpristagare till massproducerade romaner av Harlequin-typ. Det går trender i 

ungdomars läsning, framförallt i flickors läsning. En trend som varit tydlig under de 

senaste fem åren har varit böcker med inslag av det övernaturliga. En av de starkaste 

trenderna har varit vampyrboken, som tagit steget in i rampljuset efter några års relativ 

obskyritet. Denna trend kan internationellt spåras till en bok, skriven av Stephenie 

Meyer, som kom ut 2005. Denna boks namn var Twilight, och den och dess tre 

uppföljare har till dags dato sålts i över 100 miljoner exemplar. Bokserien, och dess 

filmatiseringar, har marknadsförts främst mot unga kvinnor och flickor i tonåren. 

 

Twilight-serien är tydligt närvarande i många unga kvinnors värld. En Google-sökning 

på Twilight Saga (seriens engelska namn) ger över 45 miljoner träffar, vilket kan 

jämföras med att en sökning på Lord of the Rings (en bokserie som marknadsförts 

betydligt med könsneutralt och som dessutom är äldre än internet självt) ger dryga 41 

miljoner träffar. På svensklärarföreningens hemsida (som bland annat innehåller 

tidsskriften Svensklärarens arkiv) ger dock varken Twilight eller Stephenie Meyer några 

träffar alls.  Detta kan tyda på att böckerna inte uppmärksammats i skolans värld. Med 

sjunkande läsintresse hos unga människor undrar jag hur denna möjlighet kan ha 

förbisetts? Att lärare numer släpper in populärlitteraturen och elevers egenvalda läsning 

i klassrummet är visserligen en stort steg i rätt riktning, men det innebär också att det är 

svårare för läraren att arbeta på ett givande sätt med alla elevers läsning. En lärare kan 

av tidsmässiga skäl kanske inte läsa trettio bokserier av Twilights storlek, men när 

böcker säljs i sådana mängder och marknadsförs intensivt mot hälften av lärarens elever 
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måste läraren ändå sägas ha ett ansvar att bekanta sig med böckerna och vilka 

arbetsvägar de leder in på. 

 

Min första avgränsning har varit att inte fokusera på alla elevers fritidsläsande av alla 

typer av litteratur, då detta hade fallit långt utanför de tid- och platsramar jag har. I 

tonåren läser flickor mer skönlitteratur än pojkar (Skjöld, 2009, s.90). Det kan därför 

tänkas att forskning om pojkars läsning skulle vara mer relevant. Jag har dock valt att 

fokusera mer på flickors läsning, detta på grund av att det verk jag varit intresserad av 

att undersöka marknadsförts främst mot flickor och unga kvinnor. Jag har även valt att 

arbeta främst med de ämnesplaner och det kursinnehåll som ges för svenskämnet, då det 

är i det ämnet skönlitteraturen värderas högst. 

 

Denna studie innehåller tre delar. Del ett behandlar ungdomar och flickors läsning i 

allmänhet, i del två inventeras min exempellitteraturs genus- och maktperspektiv med 

hjälp av tidigare publicerad forskning och i del tre diskuteras hur eventuellt arbete med 

exempellitteraturen kan hjälpa elever att nå målen i svenska på gymnasiet. Studien ser 

ut på detta sätt eftersom jag valt att se framåt och arbeta med de ämnesplaner och det 

kursinnehåll som finns i Gy11. 

 

Mitt syfte har varit att diskutera hur läraren kan se möjligheterna som trots allt finns i 

litteratur med problematisk undertext. För att illustrera detta har jag valt att använda mig 

av Twilight, då de under de senaste åren varit ett populär- och ungdomslitteraturmässigt 

fenomen. 

 

1:2 Frågeställningar 

Jag har valt att arbeta utifrån tre frågeställningar, där de första två ger en bakgrund till 

besvarandet av den tredje: 

Vad anses typiskt och problematiskt hos tonårsflickors läsning av skönlitteratur? 

Vilka är de typiska ”problem” som den akademiska världen ser hos exemplet Twilight? 

Samt: 

Vilka delar av skolans styrdokument är relevanta i arbete med de uppfattade problemen 

hos Twilight? 
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2 Metod 

Detta avsnitt syftar till att beskriva den metod som använts, dess implikationer och dess 

problem. 

2:1 Metodens utformning 

Då syftet är att finna lösningar och upptäcka idéer, snarare än att finna raka faktasvar, 

har metoden anpassats därefter. I detta har metoden humanistisk forskningstradition att 

tacka snarare än naturvetenskaplig. Den kvalitativa aspekten hos humanistisk vetenskap 

har lagt grunden för en metod med målet att gestalta, vilket är vanligare i denna 

ämnestradition. Uppsatsens bygger på textanalys som gett ”mjukdata”, eller, med 

Stukáts ord, subjektiv metod. (2005, s. 31f) Subjektivitet i sig är ett problem i 

vetenskaplig text, men samtidigt innebär varje avgränsning av ett forskningsprojekt ett 

subjektivt val. I detta projekt har såväl subjektiva åsikter som spekulativ diskussion haft 

en plats, då en tolkning av litteraturkritik såväl som en konkretisering av skolans 

styrdokument svårligen kan vara fri från spår av författarens egna tankar och åsikter om 

såväl vad som kan gälla för relevanta aspekter att kritisera som hur ett ämnesmål kan 

tolkas i den praktiska skolverkligheten. Jag har, för att konkretisera och begränsa mitt 

arbete, valt att arbeta med Stephenie Meyers Twilight-serie som exempel. 

 

Genomgången av Twilight-serien har fått ta formen av en probleminventering. För att 

uppfatta dessa problem har publicerad kritik, snarare än empiri från läsare, lagt grunden, 

då denna kritik har en starkare teoretisk grund. I detta finns en förhoppning om att få ta 

del av balanserad kritik istället för läsaråsikter, även om en probleminventering alltid 

bär risken att bli känslomässig eller vinklad snarare än objektiv. Att undersöka 

tonårsflickornas egna reaktioner har undvikits, då det som eftersökts har varit ett annat, 

teoretiskt underbyggt perspektiv som kan föras in i skolan för att komplettera elevernas 

egna läsning. Rent praktiskt är denna probleminventering en samling av flera 

skribenters textanalyser av Twilight, men även mitt arbete har inslag av textanalys, då 

jag sammanför de olika åsikter och tankar som framlagts för att få en någorlunda 

komplett bild av de aspekter jag valt att fokusera på. Fokus har lagts på problem, 

snarare än vad som uppfattas som positivt, då en marknadsföringsartikel för Twilight 

inte varit mitt syfte och då jag personligen anser att dessa är viktigare och mer givande 

att arbeta med än fördelarna. 

Textanalyserna jag tagit del av är av olika typ. Vissa har inslag av biografisk metod, då 

de tar upp hur Stephenie Meyers tro och ideologi speglas i Twilight, medan andra är av 

mer litteratursociologisk inriktning. Det de har gemensamt är dock att de alla, oavsett 

vilken form av textanalys de ägnat sig åt, skrivit från en feministisk/genusmedveten 

position. I feministisk textanalys ingår, förutom analys av det valda verket, även en 

analys av det valda verkets funktion. Fokus ligger alltså i viss grad på hur ett litterärt 

verk kan uppfattas av och påverka läsaren, och inte enbart på texten som isolerad 

produkt. Min sammanställning av detta har helt enkelt gått ut på att plocka ut de 

centrala tankarna ur texterna och binda ihop dem tematiskt med varandra. Där det 
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behövts har jag även använt mig av citat och förklaringar från Twilight-böckerna. Då en 

genomgång av dessa böckers handling och karaktärer faller utanför ramarna för detta 

arbete har det valts bort. 

 

Gymnasieskolans kursplaner och läroplan spelar naturligtvis en viktig roll eftersom att 

uppnå de utvalda målen med hjälp av det valda exemplet är arbetets syfte. I detta skede 

föll valet på att först plocka upp de mål i kurs- och ämnesplaner för svenska som har 

med litteraturläsning att göra för att sedan finna andra mål i såväl kurser som läroplan 

som kan uppfyllas med hjälp av kritiskt arbete med populärlitteratur. Jag har valt att 

utforma detta som en diskussion, då kurs- och ämnesplanerna kräver tolkning och 

konkretisering. Denna konkretisering utförs av den individuella läraren, och det finns 

därför ingen entydig tolkning av vad ämnesstyrdokumenten egentligen innebär rent 

praktiskt. 

 

Den lätt explorativa metod jag valt bär dock med sig flertalet problem, dels i svårigheter 

att hålla forskningen inom syftets gräns, men även svårigheter i att uppfylla 

reproducerbarhetskravet, då en sådan metod utgår från forskarens ibland omedvetna sätt 

att tänka och se mönster. De val i analysvägar och tankespår som forskningen innehåller 

blir därför en produkt av såväl forskningsfältet som forskaren själv, och en annan 

forskare kan därför finna en reproducering svårgenomförd. Detta är något som kan ses 

som både ett problem och en tillgång. Ett problem att forskning som utförts på detta sätt 

inte blir entydig, reproducerbar och fullständigt transparent. Att detta sker är dock något 

som enligt Stukát är en del av det humanistiska forskningsfältet och som jag därför inte 

försökt undvika. 
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3 Teori 

I detta avsnitt presenteras de teorier utifrån vilka jag har gjort min undersökning. Först 

presenteras de aspekter av genusvetenskap som är relevanta för kritikinventeringen av 

Twilight. Sedan presenteras de aspekter av receptionsteori och skolans litteraturval som 

är relevanta för mitt val av Twilight som exempellitteratur. 

3:1 Teoretisk bakgrund – genus 

De aspekter av genusvetenskap som främst kommer att behandlas i detta avsnitt handlar 

om görandet av genus och genusrelaterad makt i Twilight-böckerna. Detta har styrt 

urvalet i min probleminventering. Resultatet av probleminventeringen kommer sedan att 

kopplas till skolans jämställdhetsarbete och ämnesmål och kursinnehåll från Gy11. 

 

”Jämställdhet har många dimensioner och berör livets alla områden. Det är en fråga om 

demokrati och jämställdhet hör intimt ihop med makt.” (Hedlin, 2010, s.9). Så beskriver 

Maria Hedlin utgångspunkten i skolans jämställdhetsarbete i Lilla Genushäftet. Detta 

arbete har sin grund i tanken om genus. Till skillnad från biologiskt kön handlar genus 

enligt Hedlin (2010, s.15) om de sociala konstruktioner, idéer och förväntningar ett 

samhälle har på kvinnor och män. Genus ses även som någonting som alltid konstrueras 

även hos den enskilda individen, snarare än en essentiell egenskap. Detta ingår i vad 

Hedlin kallar ett genussystem. I detta system finns enligt henne två dominanta principer. 

Den ena är isärhållning, som innebär att kvinnor och män ses som motsatser och helt 

åtskilda kategorier. Den andra principen är hierarki, i vilken de två isärhållna könen 

värderas. I detta system kan mannen sägas vara normen, det som kvinnan värderas 

utifrån. Eftersom kvinnorollen saknar vissa egenskaper som finns hos mansrollen ses då 

kvinnorollen som underlägsen (Hedlin, 2010, s.16f). Detta leder till en annan viktig del 

av det tankesystem som enligt Hedlin ligger bakom skolans jämställdhetsarbete, 

nämligen maktanalysen. I arbete för jämställdhet mellan kvinnor och män är maktanalys 

ett av de redskap som används.  I en sådan analys närvarar flera maktbegrepp. Dels 

makt genom närvaro, dels makt genom tillåtelse att bestämma dagordningen samt 

makten som ligger i att räknas som normen (Hedlin, 2010 s.9). 

 

Det som kommer att tas upp i detta arbete av dessa tre makttyper är främst makten att få 

räknas som normen, det korrekta. Enligt Hedlin har denna makt länge legat hos männen, 

och allt som då hör samman med den traditionella mansrollen är sådant som värderats 

normativt och positivt. Det som hör samman med den traditionella kvinnorollen har 

däremot värderats såsom avvikande, och därigenom även negativt (2010 s.17). I ett 

samhälle som det svenska, där jämställdhet mellan könen varit på tapeten och setts som 

något positivt relativt länge, finns enligt Hedlin fortfarande en relativ underordning. 

Relativ underordning går ut på att en kvinna i ett heterosexuellt parförhållande kan göra 

allt hon vill, så länge hon inte gör det bättre än sin man. Detta existerar även i samhället 

i stort, där kvinnor kan göra allt som män kan, så länge de är underordnade en man 

(2010 s.21). I litteraturen speglas detta genom en tendens att kalla böcker skrivna av 
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män för litteratur, och böcker skrivna av kvinnor för kvinnolitteratur (Hedlin, 2010 

s.11). 

3:2 Teoretisk bakgrund – Om elevers läsning   

I detta avsnitt behandlas särskilt elevers läsmönster, och olika typer av böcker som av 

tradition valts bort i klassrummet. 

3:2:1 I och utanför klassrummet 

Vid litteraturläsning i klassrummet finns en mängd olika teorier och tankar att ta hänsyn 

till. Louise Rosenblatt (2002) hävdar till exempel att en personlig relation till ett verk 

ökar läsarens uppskattning av verket, och att många elever inte utvecklar denna relation 

till litteratur de läst på lärarens uppdrag. Förståelsen av verket blir då enligt henne halv, 

då eleven mycket väl kan lära sig litteraturmässiga fakta, men inte får en personlig 

upplevelse av verket. (Rosenblatt, 2002, s. 62) Hon hävdar att lärarens uppdrag inte är 

att tvinga eleverna att läsa och analysera klassisk litteratur för att öka deras förmåga till 

kritisk läsning, utan att läraren ska ”hjälpa dem att utveckla dessa förståelser på 

grundval av deras egna känslor och deras egen nyfikenhet på livet och litteraturen” 

(Rosenblatt, 2002, s. 65). I hela hennes bok Litteraturläsning som forskning och 

upptäcktsresa betonas vikten av såväl intellektuell som personlig relation till en text i 

läsprocessen, om denna process ska leda till personlig utveckling. Det är denna tanke 

som ligger som bakgrund till hela mitt projekt, även om denna text så att säga närmar 

sig problemet från andra hållet; hur skapar man en intellektuell relation till en text vars 

främsta tilltalande egenskap är den emotionella reaktionen hos läsaren? 

 

Enligt Lars-Göran Malmgren (1986, s. 107) ger igenkänning en positiv läsupplevelse. I 

denna typ av läsupplevelse är läsningen väldigt tydligt situerad, då igenkänning kräver 

att läsare och litteratur på något sätt “matchar” varandra. Maria Ulfgard använder sig i 

sin avhandling För att bli kvinna – och av lust (2002) av begreppet ’subjektiv relevans’, 

något som innebär att en bok känns angelägen för en läsare på grund av en relation 

mellan läsaren och boken, som kan bero på igenkänning i karaktärer, för läsaren 

relevanta teman eller liknande (Ulfgard, 2002, s. 28). Jag har utgått från detta i mitt 

arbete, då det tyder på att elever tar till sig av böcker där de identifierar sig med en 

karaktär eller känner igen sig i en situation. 

 

Ulfgard hävdar att den litteratur som läses på lärarens initiativ i ett klassrum har vandrat 

en lång väg för att nå dit. Den vägen passerar flera sorteringsplatser, där viss litteratur 

sorteras bort. Litteratur kan sorteras bort av flera skäl, men resultatet kan sägas vara en 

form av klassrumslitteratursgenre. Den bortsorterade litteraturen anses vara för lättläst 

eller av annan anledning av dålig kvalitet. Ulfgard påpekar dock att argumenten för 

bortsortering är vaga (2002, s.46ff). Denna bortsortering varierar naturligtvis mellan 

skolor och lärare, och kan enligt Ulfgard både stötta och försvåra elevernas generella 

uppskattning av skönlitteratur (2002, s.49). Den kan underlätta då eleverna får 

handledning till sådan litteratur som läraren tror är på deras ungefärliga kompetensnivå, 
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men den kan även försvåra, då de böcker som läraren valt ut inte alltid är den typ av 

böcker som inspirerar eleverna till egen läsning. (Ulfgard, 2002, s.50ff) 

3:2:2 Flickboken 

Vad gäller flickors läsning sker denna sortering enligt Ulfgard tidigt, och ganska hårt. Så 

kallade ”flickböcker” har aldrig haft särskilt hög status inom den litterära världen (2002 

52ff). Ulfgard hävdar dock att många litteraturvetare som, främst på senare år, har 

protesterat mot denna syn. Enligt dem så är flickboken inte nödvändigtvis 

könsrollskonserverande, då det finns många böcker som handlar om flickors motstånd 

mot omvärldens förväntningar. Naturligtvis finns det även forskare som hävdar 

motsatsen, att bokens konflikt endast löses genom att huvudkaraktären på något sätt 

anpassar sig till patriarkala normer. (Ulfgard, 2002, s.55ff) 

3:2:3 Populärlitteraturen 

En annan genre som fått slå sig in i klassrummet är den så kallade populärlitteraturen. 

Populärlitteratur definieras enligt Nationalencyklopedin som ”Kiosk-, massmarknads-, 

trivial-, eller underhållningslitteratur”, men det sägs också att ”gränsen mellan 

populärlitteratur och så kallad högre litteratur anses numera flytande”. Ulfgard hävdar 

att det dock finns en tendens att beskriva och analysera populärlitteratur utifrån hur den 

produceras och utifrån den tänkta publiken istället för att koncentrera sig på en 

beskrivning och analys av den faktiska texten, vilket är det vanliga vid undersökning av 

annan litteratur (2002, s.63). Kritikerna av populärlitteraturen tar enligt Ulfgard (2002) 

ofta upp populärlitteraturens inbjudande till eskapism från det egna livet, handling och 

karaktärer utan fler än en botten och spänningsmoment som driver upp läshastigheten så 

att en djupare läsning försvåras (2002, s.64ff). Tidiga undersökningar som Ulfgard tagit 

del av fann att det mestadels var lågutbildade människor som läste populärlitteratur. 

Detta har enligt henne, i takt med att gränserna mellan populärlitteratur och högre 

litteratur suddats ut, förändrats.  I senare undersökningar har läsekretsen visat sig bestå 

av människor från alla klasser. Dock är populärlitteratur för vuxna den överlägset mest 

lästa genren för äldre tonåringar. (Ulfgard, 2002, s.73ff) 

 

3:2:4 De fantastiska inslagen 

Det är kanske främst den gotiska skräckromanen som lånat ut sin form till och inspirerat 

Twilight. Enligt Alison Waller kan litteratur med fantastiska inslag, främst i detta fall 

den gotiska skräckromanen, sägas tilltala tonåringar eftersom den innehåller mycket av 

vad de själva går igenom i en symbolisk form (Waller, 2009 s.113). Kroppsliga 

förändringar, främmande känslomässiga landskap, rädsla för att gå över en gräns och 

ångest är något som drabbar många tonåringar och som återfinns i den gotiska 

skräckromanens människor som förvandlas till monster, mystiska miljöer och den rädsla 

och anspänning som är central för dessa böcker (Waller, 2009, s.99ff). Att böckerna 

också vidrör temat döden anser även Kathryn James vara lockande, såväl för den 

gränsöverskridande aspekt döden har, men även för tonåringar som börjar bli medvetna 

om sin egen dödlighet (James 2010 s.115). Vampyren i gotiska skräckromaner bär även 



 

13 

på en skrämmande, uppslukande, gränsöverskridande sexualitet, något som kan 

uppfattas som både lockande och avskräckande. (James et.al, 2009, s.123) 
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4 Kritikinventering – problemen med Twilight 

4:1 Spårvalet 

Vid inventeringen av kritiken mot Twilight har jag valt att arbeta med två huvudspår. 

Dessa är genus och därigenom även maktförhållanden. Visserligen finns kritiska artiklar 

även om andlighet, vegetarianism och de rent språkliga aspekterna av serien, men den 

vanligaste kritiken har att göra med hur genusroller porträtteras, idealiseras och de 

maktförhållanden som kommer ur detta. 

4:2 Kritikern och läsaren 

Vad gäller Twilight finns det något som jag tycker är värt att uppmärksammas innan 

kritikgenomgången: Twilights målgrupp är unga kvinnor, en grupp som traditionellt sett 

inte setts som havande vad många kallar ”litterär smak”, utan snarare har setts som 

okritiska läsare av enkel, massproducerad litteratur. Lisa Bode skriver visserligen om 

mottagandet av filmatiseringen av Twilight, men det hon finner hos recensenter av film 

kan lika gärna gälla för litteratur. Hon skriver att ”the teen girl taints the film, and the 

film taints the girl, and both are to be reviled” (2010, s.707). Detta avståndstagande har i 

många av de recensioner Bode citerar en grund i att populärkultur riktad mot unga 

kvinnor sägs spela på känslolivet hos lättpåverkade kvinnor (2010, s.712). Detta 

kombinerat med att den unga kvinnan enligt Bode ofta saknar kulturellt kapital, hon är 

outbildad, inte vuxen och framförallt kvinna, med alla de fördomar om irrationalitet och 

emotionalitet som detta bär med sig bidrar enligt Bode till kritikernas förakt (2010, 

s.708). Till detta läggs att kritikerskaran enligt Bode ofta består av etablerade 

akademiker eller kritiker, människor som anses besitta denna litterära smak och 

dessutom ofta har kritisk läsning som yrke (2010, s.708). 

 

När kritiker och läsare möts finns i ett sådant här fall en stor risk att de helt avfärdar 

varandras perspektiv. Som Bode visar på ovan så kan ett verk bli nedvärderat enbart 

genom att vara riktat till eller uppskattat av tonårsflickor/unga kvinnor. Vad detta avsnitt 

kommer att innehålla är dock faktisk kritik av bokserien. Majoriteten av kritikerna är 

kvinnor. Detta har ingen orsak i mitt urval, utan kommer sig av att en kraftig majoritet 

av de skribenter som behandlat Twilight är just kvinnor. Intentionen med detta avsnitt är 

inte att läraren skall probleminventera och sedan berätta för eleverna exakt varför deras 

egenvalda litteratur är ”dålig” litteratur, utan att läraren ska kunna handleda elever förbi 

fallgropar och använda elevernas egenvalda litteratur som en chans till analys.  En 

probleminventering kan ge läraren ledtrådar till vilka spår som kan ge elever mycket att 

tänka på och arbeta med. 

4:3 Igenkänningen 

Enligt Ulf Boëthius (1991) är att identifiera sig med huvudpersonen i en bok vanligt hos 

läsare av populärlitteraturen, och något som unga människor särskilt gör (1991, s.194). 

Enligt Boëthius sker detta genom att populärlitteraturen riktar sig mot läsarens känslor, 
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snarare än hennes intellekt (1991, s.196). Detta kan enligt mig kopplas ihop med att 

Bella i mångt och mycket styrs av sina känslor och impulser under böckernas gång, men 

även genom att Bella är böckernas fokalisator. Det är hennes berättarröst som 

dominerar, hennes känslor och tankar och upplevelser som är centrala. Detta tror jag gör 

att läsaren lätt tar till sig Bellas syn på berättelsen. Då Bella dessutom enligt vissa 

kritiker är en vagt tecknad, passiv karaktär hävdar Elisabeth Hand i sin recension av 

Breaking Dawn, seriens avslutande del, att; ”This bland passivity has been excused as a 

way of allowing female readers to project themselves into Bella's place.”  (Hand, 2008, 

www.washingtonpost.com) 

4:4 Isärhållandet 

Könsrollerna i Twilight är enligt Melissa Ames klart uppdelade, med muskulösa unga 

män som räddar damer i nöd och flickor som bakar kakor och väntar hemma. 

Genusproblematiken i Twilight är av kritikerna ofta centrerad på bokens kvinnliga 

huvudkaraktär, Bella, som av Ames (2010, s.38) ses som en klassisk ”damsel in 

distress” i konstant behov av räddning, samtidigt som hon är den sexuellt aggressiva i 

förhållandet, något som den manlige huvudkaraktären Edward dock motstår, för att 

skydda Bellas själ mot såväl vampyrism som sex (Platt, 2010, s. 82). 

4:5 Som månen runt solen – Bellas beroende 

För Bella blir förhållandet med Edward snabbt centralt för hennes liv. Bella tänker vid 

ett tillfälle i New Moon, när Edward lämnat henne att 

”I was like a lost moon – my planet destroyed in some cataclysmic, disaster-movie scenario of 

desolation – that continued, nevertheless, to circle in a tight little orbit around the space left behind, 

ignoring the laws of gravity” (Meyer, 2006, s. 201). 

Detta leder till att Bella, för att få vara med Edward, rymmer hemifrån (åtminstone två 

gånger), ignorerar sina mänskliga vänner, hon tar ingen kontakt med sina vänner på 

flera månader efter att Edward lämnat hemstaden Forks i New Moon, ljuger för sina 

föräldrar och till slut gör sig redo att lämna dem för alltid – genom att bli vampyr. Tricia 

Clasen hävdar att 

”Romantic relationships are important, but the Twilight series suggests that because one is 

incomplete without his or her true soul mate, a romantic relationship should be valued over all 

other relationships.” (Clasen, 2010. s. 128). 

Denna övervärdering av det romantiska förhållandet kan enligt Clasen leda till ensamhet 

och emotionella problem om förhållandet inte fungerar. Den enorma betydelse det 

romantiska förhållandet har i Twilight speglar bitvis de texter som inspirerar såväl 

Stephenie Meyer som Bella och Edward. Stolthet och fördom, Romeo och Julia och 

Svindlande höjder tas alla upp i serien. Karaktärerna är medvetna om de problem som 

finns i relationerna och kärlekssynen i de klassiska verken, Edward hävdar till exempel 

att Cathy och Heathcliff i Svindlande höjder är "ghastly people who ruin each other's 

lives" (Meyer, 2007, s. 28). Väl värt att lägga märke till är att även Romeo och Julias 

förhållande kan ses som destruktivt och att de försakar alla andra och till slut resten av 

sina liv för att få vara tillsammans. Det enda paret i dessa tre berättelser vars förhållande 
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inte slutar i katastrof och död är Elisabeth Bennet och Mr. Darcy i Stolthet och fördom, 

vars envishet och stolthet såväl Edward som Bella bitvis speglar. 

4:6 Hierarkin 

Maktfördelningen i Edward och Bellas förhållande är tydlig, inte bara på det rent 

fysiska planet, där Edward är övermänskligt stark, med ogenomtränglig hud och 

superstark självkontroll, medan Bella är klumpig och mänskligt svag och förstörbar. 

Edward anser sig även ha rätten att kontrollera vem Bella umgås med och vad hon gör 

med sin tid. Bellas acceptans av Edwards kontrollerande beteende ses också det som ett 

stort problem, framförallt eftersom han av Bella framställs om perfekt. Carrie Ann Platt 

tar upp detta och hävdar att ”many critics of the Twilight series have found Edward to be 

far from perfect, accusing Meyer of what is essentially a controlling and borderline 

abusive relationship between Edward and Bella” (Platt, 2010, s. 71). 

 

Enligt Platt är Edwards kontrollerande beteende dock dolt under hans önskan att 

beskydda Bella, vare sig hon vill eller ej (Platt, 2010, s.73). I ett utdrag av manuset till 

den tänkta femte romanen (som Stephenie Meyer dock beslutade sig för att aldrig 

publicera), Midnight Sun, som utspelar sig parallellt med Twilight tänker Edward att 

”What Bella wanted and what was best for Bella were two very separate things” 

(Meyer, 2008b, s. 219), och tar på sig rollen som Bellas skyddsängel, en roll som 

involverar att följa efter henne på en shoppingtur med vänner, klippa av startkablarna på 

hennes bil för att förhindra att hon umgås med sin (varulvs)vän Jacob Black samt 

spionerar på människor omkring henne med sin telepatiska förmåga. Bella blir inte 

upprörd utav detta beteende, utan tänker, i seriens första del, för sig själv ”I was 

flattered” (Meyer, 2005, s. 292). 

4:7 Kvinnan som barn 

Edward är inte bara fysiskt starkare än Bella, han är också mycket äldre, välutbildad och 

rik. Detta sätter honom i en maktposition i förhållandet, och gör för många kritiker hans 

kontrollerande beteende än värre. Hans beskyddarinstinkt, intelligens och gammaldags 

bild på romantiska förhållanden lockar Bella, men, enligt Elizabeth Hand så är ”the 

overall effect is a weird infantilization that has repellent overtones to an adult reader and 

hardly seems like an admirable model to foist upon our daughters (or sons).” (Hand 

2008) Att Bella infantiliseras av personerna omkring henne är något som fler kritiker tar 

upp. Till exempel skriver Platt att ”Edward continues to view Bella in a childlike 

fashion” (Platt, 2010, s. 75) medan hon citerar Bella själv, som i reaktion på sin vän 

Jacob Blacks växtspurt känner sig ”even more like a child now” (Meyer, 2006, s. 308). 

Anna Silver hävdar att böckernas språk även det är infantiliserande: 

”Meyer's diction--"prattle," "obediently"-- clearly connotes a power dynamic in which Edward 

makes important decisions and Bella, though often grumbling and pouting, almost inevitably 

submits. ” (Silver, 2010, s.125) 
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4:8 Den konservativa familjen 

USA kan under de senaste tio åren sägas ha upplevt en stark uppgång för konservativa 

idéer. Dessas spegling i Twilight-serien, med sitt fokus på heteronormativa 

parförhållanden och sexuell avhållsamhet (i alla fall före äktenskapet) ses av många 

liberala kritiker som tydlig. Till exempel menar Elizabeth Hand i sin recension av 

seriens avslutande del, Breaking Dawn, att 

Educators, readers and parents have all made much of the fact that the Twilight series promotes a 

wholesome version of teen love for its dreamy, predominantly female readership, citing how the 

books' protagonists practice abstinence. (Hand, 2010, www.washingtonpost.com) 

Ett genusrelaterat problem kritikerna ser i Twilight är idealiseringen av den patriarkala 

kärnfamiljen, och främst de kvinnliga karaktärernas fokus på moderskap. Edwards 

vampyradoptivmamma Esme beskrivs nästan enbart utifrån sitt moderskap, "I never 

could get over my mothering instincts" (Meyer, 2005, s. 368), och Edwards syster 

Rosalie är djupt olycklig över att hon aldrig kommer att bli mor. Edward och hans 

”bröder” nämner dock aldrig sorg över att de inte kan bli fäder. När Bella själv blir 

gravid kämpar hon för att behålla fostret, trots att hon vet att graviditeten kan döda 

henne. Det är kanske här flest kritiska röster har hörts, då böckerna skapats i ett 

samhälle där abortfrågan är högt på den politiska agendan, samtidigt som aborter är 

strängt förbjudna i författarens mormonska tro. Även om Bellas graviditet är 

livshotande vägrar hon gå med på en abort. Anna Silver hävdar att ”Meyer's diction is 

so clearly drawn from contemporary rhetoric about abortion that one would have to be 

obtuse not to draw those symbolic connections. ” (Silver, 2010, s.132) 

 

I slutändan är det också som mor och hustru (och vampyr) som Bella till slut finner sin 

plats.  Detta är enligt Silver ovanligt i ungdomslitteratur. Även här misstänker Silver att 

den familjecentrerade mormonska tron har haft stort inflytande på historien. 

”In contrast to models of adolescence that envision young adulthood as a break from the family 

towards individuation and autonomy, Meyer posits adolescent and adult identity as being formed 

within the context of the family.” (Silver, 2010, s.127). 

4:9 Sexualiteten 

Avbildningen av sexualitet i Twilight är komplicerad. Serien har hyllats av 

avhållsamhetsanhängare, som uppskattar att Bella och Edward inte har sex förrän i den 

fjärde boken, efter att de gift sig (Diamond, 2011, s. 45). Serien går dock emot tidigare 

konventioner i den mån att medan Bella är den offensiva parten, försöker Edward så 

långt det är möjligt undvika att bli frestad till samlag. Silver beskriver detta med orden: 

”What is important here is that Edward, not Bella, is the one who persists in saying no. 

Bella, not Edward, is shy of marriage.” (Silver, 2010, s.129). 

 

Den kultur i vilken Twilight skapats är enligt Fleur Diamond (2010, s.43) en kultur som 

är ”at best ambivalent on the question of female sexual agency.” Hon hävdar vidare att 

kvinnor alieneras från sin egen lust genom ett heteronormativt, patriarkaliskt system där 

de straffas socialt om de ger efter för sina lustar, och fysiskt och emotionellt om de inte 

är försiktiga med mäns lustar. Detta sker parallellt med att allt yngre kvinnor 
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sexualiseras allt mer. Kombinationen av detta, den tidiga sexualiseringen och det stigma 

som följer med unga kvinnors lust och sexualitet, kan orsaka stor förvirring hos unga 

kvinnor, som förväntas vara sexiga men inte sexuella, lockande men inte tillåtande 

(Diamond, 2010, s. 43ff). 
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5 Elevernas egenvalda litteratur, kritiken och styrdokumenten – 

diskussion och didaktiska implikationer 

 

I detta avsnitt kommer jag att diskustera hur ovanstående kritik kan användas i 

bemötande och arbetet med Twilight i klassrummet, samt vilka delar av skolans 

styrdokument som är relevanta vid detta arbete. Varje underavsnitt kommer att inledas 

med ett citat från svenskämnets ämnesplan eller kurser i Gy11. Genomförandet av dessa 

anvisningar med hjälp av exemplet Twilight och dess problem kommer sedan att vara 

vad underavsnittet behandlar. 

 

I detta avsnitt har jag även utgått från att det som presenterats i avsnitt 3:2 om 

igenkänning vid läsning är absolut centralt vid läsning av skönlitteratur i skolan. 

5:1 Problematisering 

Jag vill inleda med en problematisering av vad jag kommer att göra. I detta utgår jag 

från följande tre citat från Läroplanen för de frivilliga skolformerna 94, avsnittet om 

skolans värdegrund. Lpf94 används visserligen inte längre, men den har influerat även 

nuvarande skola mycket: 

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. 

[…] jämställdhet mellan kvinnor och män […] är de värden som skolan ska gestalta och förmedla 

Läraren skall öppet redovisa och tillsammans med eleverna analysera olika värderingar, 

uppfattningar och problemställningar samt konsekvenserna av dessa. (Lpf94). 

De citat som används nedan kommer alla från ämnesplan och kursinnehåll i det 

svenskämne som fastställts i Gy11-reformen. . 

 

Att arbeta med elevernas förmåga till inlevelse och ge dem chanser att öva upp dem är 

ett mål som kan nås med hjälp av skönlitteratur. Genom skönlitteraturen och tolkningen 

av den får eleverna kontakt med människor, tankar och situationer de annars inte skulle 

komma i kontakt med. (Rosenblatt, 2002, s. 104) Jag tror att det visserligen kan vara så 

att eleverna också tar till sig negativa värden av vad de läser, eller distanserar sig från 

vad de läser till den grad att förståelse av karaktärernas motiv och bokens 

värdeförmedling aldrig uppstår. Det är i dessa fall användande av böcker eleverna själva 

önskar att läsa har sin plats, även de böcker vars värderingar inte är de läraren vill 

förmedla. Min kritikinventering av Twilight visar på att de mest populära, och samtidigt 

mycket kritiserade, böckerna inom det populärlitterära fältet kan innehålla gott om 

ingångar till arbete med moraliska frågor och framförallt frågor om jämställdhet. Dels 

då de böcker eleverna själva väljer har vad Ulfgard kallar för ”subjektiv relevans” 

(Ulfgard, 2002, s.28) och därför torde engagera eleverna mer, dels genom att elevernas 

intresse för boken försvårar distans, och därmed torde elevernas utveckling som läsare 

och människor hjälpas av böcker de är intresserade av, så länge de får en viss 

handledning mot mer kritisk och mindre emotionell läsning. Rosenblatt hävdar att 

”bedömningsgrunden för varje undervisningsprocess måste vara dess inverkan på 
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studentens faktiska liv” (2002, s. 147), något som ligger till grund för synen på 

litteraturläsning som kommer fram i detta avsnitt. 

 

Att ”manipulera” och försöka påverka elevers syn på sig själva och sin plats i ett 

genussystem och i arbetet för jämställdhet tror jag bär med sig en risk att eleverna 

avvisar den syn läraren försöker förmedla. Det kan även finnas en moralisk 

tvivelaktighet i arbetet med värdegrunden; ska läraren verkligen försöka påverka 

elevens personliga moraliska ställningstaganden om dessa inte är direkt olagliga? 

Rosenblatt (2002, s. 30ff) tar upp problemen som uppstår när lärare överger de 

moraliska och etiska ställningstaganden och frågor som litterära verk väcker. Hon 

hävdar att litteraturläraren måste vara förberedd på de frågor som väcks och vara 

medveten om vad som kan hjälpa eleverna att göra välgrundade, fruktbara omdömen. 

Detta anser jag vara särskilt viktigt vid läsning av mycket populära, men samtidigt 

problemfyllda, böcker som Twilight. 

Att ge elever verktyg för att till exempel analysera en bok ur ett genusperspektiv 

tror jag eventuellt kan ses som ett ställningstagande för genusforskning och feminism. Å 

andra sidan, så ingår det i lärarens uppdrag att fostra eleverna mot ett jämställt ideal, där 

kön, klass, etnicitet och sexualitet inte ska ligga människor i fatet. Detta kräver en viss 

handledning i arbetet med kulturella produkter, då dessa kan innehålla aspekter som 

motverkar jämställdhet, till exempel icke problematiserade könshierarkier. 

5:2 Känn dig själv 

…med hjälp av skönlitteratur, texter av olika slag och olika typer av medier lär [människan] känna 

sin omvärld, sina medmänniskor och sig själv.[min kursivering] (Ämnesplan Svenska Gy11) 

Rosenblatt (2002) hävdar att den känslomässiga kopplingen mellan litteratur och läsare 

ökar förståelsen för sociala processer och människors motiv samt gör läsaren mer 

medveten om sin egna sociala roll (Rosenblatt, 2002, s. 151). All ovanstående kritik, 

och diskussionen i detta avsnitt, tar sitt avstamp i att människor påverkas av vad de läser. 

Till detta hör tanken att uppväxande människor påverkas mer, eftersom de är i processen 

att forma sin vuxenpersonlighet och identitet. Den framlagda kritiken är i sådana fall i 

grunden en kritik mot den okritiske läsaren, som inte själv ser en boks ideologi, utan 

enbart påverkas på det känslomässiga planet. Som med mycket annat torde den tänkta 

påverkan bli mindre om någon påtalar att den finns där, men detta inte alltid fallet. Att 

som lärare ta upp ideologikritisk läsning eller bara kritisk läsning i allmänhet och arbeta 

med det tror jag kan vara en metod för att undvika att elever påverkas i vad skolan har 

bestämt är en negativ riktning. Den andra lösningen, att försöka se till att tonåringar 

därför bara ska läsa böcker som påverkar dem i demokratisk, jämställd och solidarisk 

riktning är dock inte en lösning som jag tror gör livet lättare för någon. En lärare bör 

enligt mig snarare gräva där eleverna står (eller bygga där de står) för att hjälpa dem 

uppnå en högre grad av utveckling samt även självkännedom. Jag tror att presentera 

eventuell kritik mot en för tillfället hos eleverna populär bok, eller be eleverna att själva 

läsa ett kapitel eller en bok med ögonen på skaft för hur till exempel relationerna mellan 

män och kvinnor fungerar, eller vilka hierarkier som råder bland karaktärerna och vad 

som är bakgrunden till dessa, kan lära eleverna mer om karaktärerna, och deras 
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reaktioner på vad de upptäcker kan lära eleverna mer om dem själva. En sådan 

undersökning av karaktärerna i Twilight tror jag förhoppningsvis kan hjälpa elever mot 

en insikt om hur deras omvärld och bakgrund skapat dem. Denna medvetenhet är något 

som Louise Rosenblatt tar upp. Hon hävdar att en människa som lärt sig se sociala 

mönster och bakgrunder till karaktärers handlingar genom litteratur kan finna det lättare 

att ”utöva sin vilja och medvetet påverka både sin egen framtid och framtiden för det 

samhälle som omger henne” (Rosenblatt, 2002, s. 128). 

 Med en bok som Twilight, som är mycket populär, men bevisligen också 

mycket problematisk, torde läsningen kunna resultera i två saker: Antingen att eleven tar 

avstånd från de ojämlika genusförhållandena i boken, eller att eleven av kärlek till 

boken tar avstånd från alla former av kritik mot sagda bok. Lärarens uppgift borde, om 

skolans värdegrund ska följas och jämställdhetsarbete anses vara viktigt, vara 

att ”guida” eleven till en tolkning av och relation till litteraturen som hjälper eleven att 

utvecklas mot att bli en jämställd individ och därigenom verka mot ett jämställt 

samhälle. 

 

 

  

5:3 Litteraturen situerad i tiden 

Kunskaper om centrala svenska och internationella skönlitterära verk och författarskap samt 

förmåga att sätta in dessa i ett sammanhang. (Ämnesplan Svenska, Gy11) 

Relationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling, dvs.  hur skönlitteraturen har formats av 

förhållanden och idéströmningar i samhället och hur den har påverkat samhällsutvecklingen. 

(Ämnesplan Svenska, Gy11) 

Även om olika former av populärlitteratur vunnit större respekt på senare år (Ulfgard, 

2002, s.74) finns det i läroplanen fortfarande ett fokus på klassisk litteratur, eller 

”centrala verk”. När det gäller att stifta bekantskap med centrala verk, så kan man som 

lärare dra fördel av att Bellas främsta intresse är klassiska romaner. Flera gånger jämför 

hon sitt och Edwards förhållande med klassiska kärlekspar, som Romeo och Julia eller 

Catherine och Heathcliff i Svindlande höjder. För att förstå dessa referenser, och 

därigenom fördjupa sin förståelse för Bella och Edward, tror jag att det krävs att läsaren 

har vissa kunskaper inom klassisk kärlekslitteratur. Med kritiken mot Twilight som 

ledljus, skulle en jämförande studie av dessa pars relationer och maktförhållandena som 

omger dem vara givande. Eftersom böckerna tillkommit under olika tidsperioder och 

under inflytande av olika litterära trender kan dessutom förändringar inom dessa 

samhällsområden spåras i litteraturen. 

 

Vad referenserna faktiskt säger om Bella och Edward kan även det vara relevant att 

undersöka. Jag har ovan visat på några av de sätt på vilka Bellas relativa underordning i 

Twilight beskrivs, och några av dessa torde även finnas inom de klassiska verk Bella 

själv säger sig älska. Att identifiera hur förhållanden i berömda kärleksromaner 
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egentligen ser ut kan förhoppningsvis hjälpa elever att se var deras egna val och tankar 

om kärlek leder dem., något som kan länkas tillbaka till Rosenblatts teori om den 

medvetna, självbestämmande människan (2002, s.128). 

5:4 Litteraturens form 

 

Skönlitterära verkningsmedel. Centrala litteraturvetenskapliga begrepp och deras användning. 

(Innehåll Svenska, Gy11) 

Skönlitterära texters betydelsebärande skikt, innehållsmässiga såväl som formmässiga: tematik, 

motiv, metaforik, symbolik, rytm, meter och andra litterära verkningsmedel och sätt att gestalta. 

Analys och tolkning av roman, novell, lyrik och dramatik. (Innehåll Svenska, Gy11) 

Att arbeta med djupare analys av litterära verk med elever som kanske inte gjort mer än 

recenserat böcker tidigare är svårt. Att då låta eleverna välja att analysera en bok de 

tycker om eller valt själva borde eliminera risken att eleven ”fastnar” i läsprocessen och 

inte orkar eller hinner göra en analys.  Rosenblatt (2002) hävdar dessutom att denna typ 

av analys löper risken att överväldiga eleven och förhindra att en personligare läsning 

kan ske (Rosenblatt, 2002, s. 61), och på det torde följa att en läsning som redan 

innehåller stora delar emotionell investering borde hjälpa eleven att hålla balansen 

mellan en för intellektuell och en enbart emotionell läsning. 

 

Mängden analyserande kritik mot populära ungdomsböcker och annan populärlitteratur 

tyder på att även denna typ av litteratur går att analysera utifrån på förhand givna 

perspektiv och kriterier. Böcker som Twilight-serien, med sitt fokus på känslor och 

inslag av det övernaturliga samt icke allvetande berättarröster ger i själva verket många 

ingångar till litteraturvetenskapligt arbete. De rena berättelseramarna är ju lika 

närvarande i Twilight-serien som i Bamsetidningar och i Kafkas romaner, och att öva in 

denna analystyp på en bok eleven är välvilligt inställd till torde göra inövningsarbetet 

smärtfriare för både lärare och elever. Att i detta fokusera på till exempel de språkliga 

grepp som infantiliserar Bella tror jag kan ge ett tydligt exempel på hur en karaktär 

indirekt beskrivs av texten. Att undersöka skillnaderna mellan Twilight och de kapitel av 

den tänkta boken Midnight Sun kan ge eleverna en värdefull övning i perspektivskillnad 

inom en berättelse, där till exempel genus och ålder gör stor skillnad på hur Edward och 

Bella upplever vad som händer mellan och omkring dem. Vid ett sådant här projekt kan 

det finnas fördelar med att låta eleverna välja bok helt själva, och låta dem välja något 

de redan läst och tyckt om, då risken att själva läsmomentet blir ett hinder då minskas 

synbart. 

 

Precis som tidigare är fokus i dessa förslag arbete med hur litteratur, i både innehåll och 

form, påverkas av samhället. Rosenblatt (2002) förespråkar inblandning av 

samhällsvetenskapliga och psykologiska perspektiv i litteraturundervisningen, eftersom 

dessa fält ofta tangerar och påverkar både skrivning och läsning av litteratur. Hon varnar 

dock för användande av dessa vetenskapers egna språk och metoder i läsning av 

litteratur, då förståelsen hos litteraturläraren med ganska stor säkerhet är bristfällig. 
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Detta kan i sin tur leda till missförstånd och missbruk av begrepp, något som i slutändan 

begränsar läsningen. (Rosenblatt, 2002, s. 116ff) 

5:5 Litteraturens teman 

”Jämförande analys av hur olika teman, till exempel familjen, döden, krig och naturen, har 

skildrats på olika sätt till exempel i skönlitterära verk från olika tider och kulturer eller i olika 

genrer.” 

Temastudier är en ganska enkel metod för en lärare att använda sig av, men även här 

behöver man naturligtvis göra avvägningar, först och främst om huruvida analysen ska 

vara av texter, i vilket fall man noggrant går igenom analysformen i förväg, eller om 

analysen ska behandla elevernas egen läsning av ett tema i några texter, i vilket fall 

läsningen bör komma först. Oavsett vilket, så hävdar Rosenblatt (2002, s. 65) att 

”Studenten måste få tillfälle och mod att närma sig litteraturen på ett personligt sätt”. 

Detta underbygger enligt henne förtroende för ens egna upplevelsers relevans, samt ger 

även möjligheter för diskussion av dessa personliga läsningar. 

 

Temastudier är kanske det område av skolans litteraturarbete där användandet av 

populärlitteratur är lättast att förklara. Till exempel är det stor skillnad på synen på sex i 

populärromaner från femtiotalet jämfört med idag, och populärlitteratur skriven i en 

amerikansk kontext kommer att bära med sig andra tankar och värderingar än 

motsvarande typ av bok skriven i Frankrike. Lägg till detta att populärlitteratur ofta kan 

vara något enklare att läsa och förstå och därför kan, precis som gällande den 

grundläggande litteraturanalysen, underlätta de första stegen en elev tar mot en djupare 

typ av läsning. Twilight tror jag går utmärkt att använda i flera tematiska studier. Kärlek, 

skräck, tonårstiden, sex (eller dess frånvaro), vampyrlitteratur, familjebildning, 

ursprungsbefolkning i litteraturen är bara några tänkta teman som Twilight kan täcka in. 

Särskilt lämpligt kan dock vara att undersöka några av de teman som enligt Alison 

Waller rör sådant som tonåringar går igenom, men i symbolisk form (Waller, 2009, 

s.99ff). Om man utgår från Rosenblatt (2002, s.65) bör man dock i dessa analyser och 

läsningar alltid möta elevernas egen läsning av temat i ett verk. 

5:6 Kritik, ett sätt att lära 

Olika grunder för tolkning och värdering av skönlitteratur, dvs.  vilka perspektiv man intar, vilka 

frågor man ställer och hur man kan argumentera dels för olika tolkningar, dels för värdering av 

skönlitteratur (Betygskriterium Litteratur; Gy11) 

Såsom denna studie förhoppningsvis visat finns det många grunder för såväl kritik som 

olika tolkningar av Twilight-serien. Att ta del av aktuell kritik, och även att öva på att 

själv kritisera litteratur, tror jag kan fördjupa elevernas läsning av en bok, och det som 

läraren kanske har sett som ”problematiskt” kan då bli ett verktyg för vidare arbete med 

boken i fråga, såväl som värdegrundsarbete inom det område man valt att fokusera på. 

Det som jag tror dock är viktigt för en lärare att väga är huruvida eleverna ska ta del av 

kritiken innan, under eller efter de läser. Innan läsningen har sina fördelar, då det öppnar 

elevernas ögon för de perspektiv man tänkt sig använda. Under läsningens gång kan å 

andra sidan vara lämpligt, då kritiken då kan komma in på ett relevant ställe i 
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berättelsen. Att läsa kritiken efteråt är det som stör läsupplevelsen minst, men eleven 

kan då ha bestämt sig för vad den känner och tycker gällande berättelsen och kan därför 

ha svårigheter att ta till sig vad kritiker säger. 
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6 Avslutande kommentarer 

6:1 Slutsatser 

I denna text har jag sammanställt de problem som populärlitteraturen möter när den 

ställs upp mot den intellektuella världen och skolan. Populärlitteraturens kommersiella 

inriktning har gjort att analys och kritik mot den har varit sällsynt och det som har 

funnits har sällan kommit fram till något positivt. Ofta har kritiken tagit formen av kritik 

mot den förväntade läsaren, särskilt när den förväntade läsaren varit unga kvinnor. 

 

Jag har visat att problematisk genusbild i ett verk inte behöver innebära något negativt, 

så länge läsaren görs medveten om problem hans eller hennes emotionella investering i 

verket har gjort att han eller hon har missat. Detta ger läraren fler chanser till fördjupat 

litteraturarbete, och därigenom fler chanser att arbeta mot skolans jämställdhetsmål. 

 

I skolan kan läraren vinna mycket på att även i det mer analyserande litteraturarbetet 

tillåta analys av vad eleverna själva är intresserade av. Min personliga förhoppning är att 

detta dessutom främjar originellt och självständigt tänkande hos eleverna, då 

populärlitterära verk inte har analyserats baklänges, framlänges och sidledes, utan 

erbjuder ett någorlunda öppet och outforskat fält. Jag hoppas att det exempel jag lagt 

fram här på arbete med en populärlitterär text kan ge inspiration och idéer till arbete 

även med andra texter. 

 

Till syvende og sist finns det också en framåtsyftande mening med att låta elever arbeta 

kritiskt med all litteratur de läser. Egenvald litteratur torde inte bara öka läslusten, att 

låta eleverna välja litteratur själva torde också öka variationen och individanpassningen 

i klassrummen och bredden på de tankar som trots allt produceras inom skolan. Att 

analysera det eleverna själva valt kritiskt tror jag även ger dem ett bättre "skydd" mot 

problematisk framtida läsning av liknande litteratur. Då eleverna i sitt framtida liv 

kommer att välja all sin litteraturläsning själva, så torde arbete med den typ av litteratur 

de själva tenderar att välja vara mer relevant i skapandet av harmoniska, självständiga 

och kritiskt tänkande vuxna än ett lärarlett analystragglande av en bok hela klassen läst. 

 

6:2 Vidare möjligheter och framtida forskning – Twilight som film 

Litteratur som Twilight, storsäljare med storsäljande filmer, erbjuder vidare studier för 

både lärare och elever. Nedan följer en kort kommentar på möjligheterna att inom 

arbetet inom Gy11s svenskämne arbeta även med litteraturens koppling till filmen 

utifrån Twilights speciella egenskaper. 

Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda skönlitteratur och 

andra typer av texter samt film och andra medier [min kursivering] 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 (Svenskämnets syfte, Gy11) 

Kunskaper om genrer samt berättartekniska och stilistiska drag, dels i skönlitteratur från olika tider, 

dels i film och andra medier. (Ämnesplan Svenska Gy11) 
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Filmatiseringen av Twilight-serien har rönt stora framgångar. Att använda sig av 

framgångsrika böcker, som många tonåringar kan ha influerats av, vid arbete med till 

exempel filmanalys ingår i ett elevcentrerat lärande, där elevernas intresse och kontext 

tas som utgångspunkt för lärandet. Filmerna har dock ett annat utgångsläge, då de 

innehåller mycket mindre av Bellas inre monologer, och därför kan tolkas på andra vis.  

Att jämföra filmatisering och ursprungsverk, vad som läggs till, tas bort och förändras 

ger en insikt i de skillnader som finns mellan ursprungstext och film. I en film kan även 

ses vad blicken fokuseras på, vad som är ett objekt. I så kallade Hollywood-filmer finns 

ofta tilldragande rollkaraktärer som syftar till att påverka tittarna och därför dra dem 

djupare in i filmen. I Twilight är det de manliga karaktärerna som är det så kallade 

ögongodiset. De är ögongodis på grund av sitt utseende, men på ett annat sätt än 

kvinnliga motsvarigheter i filmens värld tenderar att vara. De tillåts vara aktiva, och de 

visas inte såsom varande svaga eller i behov av räddning. Detta kan jämföras med 

objektifieringen av kvinnor i populära filmer, där den vackra kvinnan ofta behöver 

räddas eller hjälpas av en man. 

 

Då fler ungdomar ser på film än läser böcker fyller en analys av hur människor och 

deras relationer avbildas i film en viktig funktion, både för att lära eleverna att analysera 

vad de ser, men också för att ge dem möjlighet att så att säga skydda sig mot destruktiv 

eller oönskad påverkan. Att till exempel fokusera på det romantiska förhållandets 

problematiska sidor är i detta arbete ett perspektiv som kan anläggas på såväl böcker 

som filmer. Kärleken och relationer till andra människor är centrala i livet, men den 

relationssyn som förmedlas inom filmens värld kan ofta uppfattas som havande slagsida 

åt det romantiska, heterosexuella parförhållandet. Den romantiska kärleken är överallt 

närvarande i underhållningskulturen, men vad innebär de bilder vi får oss till livs? Att 

öppna för nya insikter i detta kan vara nyttigt för såväl elevernas framtida relationer som 

för deras förmåga att kritisera även detta i kulturen centrala ämne. 
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