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ABSTRACT 

Is it possible, and suitable, to use multimedia in classic literature studies at Swedish 
upper secondary school? What alternatives are there?  Is there any foundation in the 
curriculum for an expanded conception of text as in multimedia?  Will the conception 
literacy support use of multimedia in classic literature studies, and in what ways? How 
do we generally look upon the definition text, is it only printed letters, or something 
more? To get an answer to the questions we decided to examine a number of theories, 
Gardner’s theory about the different intelligences, the conception literacy and the 
expanded text concept. In these three theories we took our starting-point for the 
following work. The main subjects became two interactive sights on Internet and one 
CD-ROM, all containing classic literature. Our previous knowledge in this subject 
field was very meager.  This work has given us an opportunity to discover some of the 
multimedia that is available, and the result we have come to is that multimedia 
absolutely belongs in studies of classic literature as well as in other subjects. We think 
it is necessary to pay attention to multimedia in the future education, because of the 
text flow in the society. Text flow is much more than just printed letters, for example 
web sites with further more experiences such as pictures/paintings and music, which 
makes a comprehensive picture. As we see it, this conclusion has support in the 
theories. 
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1 Inledning. 

Den här uppsatsen kommer att handla om hur man kan arbeta med litterära klassiker på 

gymnasiet och som utgångspunkt kommer vi att ha det vidgade textbegreppet. Vi har valt att 

skriva om detta ämne för att det behövs arbetssätt och metoder inom ramen för det vidgade 

textbegreppet i arbetet med litterära texter i skolan.  Att se att text kan vara något mer än 

traditionell tryckt text öppnar möjligheter för fler elever att lära och reflektera. 

Vad är då en klassiker? Det finns flera svar på frågan men en definition som de flesta 

samtycker till är att det är ett verk som har bestående kulturellt och konstnärligt värde som 

samtidigt är accepterad och känd sedan länge (Prisma, 2003). 

Under vår lärarutbildning på högskolan i Jönköping har vi i en delkurs fått arbeta med bild 

och filmanalys samt olika mediers funktioner, något som vi båda fann mycket intressant och 

givande. Vi vill gärna kunna utnyttja dessa metoder i vårt kommande arbete i ämnet svenska 

och använda oss av ”det vidgade textbegreppet” vilket också är inskrivet i läroplanen.  Ett 

vidgat textbegrepp definieras delvis av skolverket som följer:” att tillägna sig och bearbeta 

texter behöver inte alltid innebära läsning”, vilket betyder att både film, teater, rollspel, musik, 

bild, IT-baserade källor och text kan kombineras i lärandet. Detta ger stora möjligheter till 

variation i undervisningen och det tror vi är lärorikt och roligt för eleverna. Samtidigt måste 

skolan anpassa sig till ett modernt samhälle där barn och ungdomar befinner sig i helt nya 

textvärldar (Axelsson, 2007). Med nya textvärldar menas bl.a. Internet, spelfilm, och CD-

ROM-skivor. 

Medierna talar till oss, och vi talar med och om dem, och utifrån detta bör vi tala till och om dem 

även i skolan. Och det alldeles oavsett om de estetiska lärprocesserna har ett värde i sig eller inte, 

eller om de hjälper eller stjälper kärnämnena. Inte ens frågan om dess metoder fungerar eller ej är 

riktigt intressant. För oavsett detta finns de där och de finns överallt (Benyamine, 2004). 

 Vi har i vårt uppsatsarbete tagit del av tidigare skrivna uppsatser som behandlar det vidgade 

textbegreppet. Vi har då konstaterat att många intervjuade pedagoger känner tveksamhet inför 

hur man kan konkretisera detta och vad själva begreppet innebär, något vi själva också har 

erfarenhet av. Därför känner vi att det finns ett behov av att lyfta fram och synliggöra de nya 

medel som finns att tillgå i de nya textvärldarna. I en D-uppsats från Växjö universitet skriven 

av Stella Sjögren citeras Gerd Arfwedson, fil.dr i pedagogik: ” skolvärlden kan liknas vid 

havet och stormen, stormen viner och på ytan går vågorna höga men längst ner, i djupet, 
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händer det mycket litet.” Även om förändringar sker när det gäller läroplaner och nya 

riktlinjer dras fram så kan det vara svårt av flera olika anledningar att genomföra dessa ute i 

skolorna. Det rullar ofta på i samma gamla hjulspår utan att det händer så mycket. Information 

om nya undervisningssätt har svårt att nå ut i verksamheten på klassrumsnivå. Personligen 

tycker vi att det här är ett intressant ämne med utvecklingspotential och ser det som en 

angelägen utmaning att undersöka vilka olika metoder som kan användas i praktiken.  

Multimedia är områden som oftast tilltalar och intresserar ungdomar, de ingår i deras kultur, 

varför det är viktigt att använda sig av dessa nya datoriserade verktyg i lärandet (Svedner, 

1999). Begreppet text i ett modernt samhälle spänner över väldigt många medier, varför vi 

valt att koncentrera oss på ett relativt nytt och, inom skolvärlden, ej färdigutforskat ämne – 

multimedia. Vi hoppas, genom detta arbete, kunna bidra till en större etablering av dessa 

verktyg inom skolan. 

 

 

 

 

1.2 Syfte och frågeställning. 

Syftet med vår uppsats är att se vilka medel som finns tillgängliga och som kan vara lämpliga 

att använda utifrån dels ett vidgat textbegrepp, dels de två andra teorier vi kommer att stödja 

oss på, i arbetet med litterära klassiker på gymnasiet. Att använda sig av olika medier i arbetet 

med litteratur är angeläget ur flera aspekter. Dessa aspekter följer under rubrik två med dess 

underrubriker där vi utförligare förklarar teorierna som ligger till grund för vår vidare 

utforskning av arbetssätt.  

Vår frågeställning blir följande: kan man, med moderna metoder som CD-ROM-skivor och 

interaktiva Internetsidor, arbeta med klassisk litteratur på gymnasiet utifrån ett vidgat 

textbegrepp, och i sådana fall, hur? Vilka alternativ finns till det traditionella studiet av 

klassisk litteratur på gymnasiet? 
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2  Bakgrund.    

 

Ett vidgat textbegrepp är ett begrepp som växt fram under 1990-talet genom ett reformarbete 

rörande kursplaner och styrdokument för den svenska skolan.  I Svensklärarföreningens 

årsskrift 2003 i en artikel av Elisabeth Lindmark f.d. undervisningsråd på Skolverket återges 

följande sammanfattning av läroplanskommitténs betänkande SOU 1992: 94 Skola för 

bildning: 

Det medialt präglade samhället skapar nya villkor för opinionsbildning och bidrar till 

framväxten av olika ungdomskulturer. För att få överblick i informationsflödet, förstå sin 

omgivning och sin egen tid och ta ställning till öppna och dolda budskap behövs förmåga att 

kunna sovra och kritiskt granska samt att kunna tolka ord och bild- läsa det visuella språket. Det 

är förmågor som skolan bör utveckla genom att låta eleverna använda sig av moderna 

hjälpmedel som datorer, video m.m. Det är mer fråga om att använda sig av nya hjälpmedel och 

tillgänglig teknik än att göra dessa till innehåll i skolan.  

I slutet på avsnittet står att läsa att: 

Skolan skall på olika sätt utveckla kunskaper om de nya medierna. Men detta får naturligtvis inte 

ersätta andra uppgifter för skolan t.ex. att behandla och läsa litteratur och på det sättet ge 

eleverna en mångfald av alternativ. Den ena uppgiften få inte ses i motsats till den andra.  

Lpo 94 gav trots vad läroplanen angav inget stort utrymme för mediernas betydelse men år 

2000 när grundskolans kursplan reviderades fördes det vidgade textbegreppet in på samma vis 

som i kursplanen för gymnasieskolan. Att eleverna är betydelsefulla för skapandet av 

kulturutbudet i samhället betonades liksom betydelsen av teater och film som kunskapskällor. 

Identitetsutveckling och förståelse för andra människor var sådant som sammanfördes med 

elevernas textupplevelser. 

 

En anledning till att legitimera användandet av ett vidgat textbegrepp inom skolan kan vara 

människors olika förmågor till lärande, alla lär inte på samma vis. Detta tar Boström & 

Wallenberg (1997) upp i sin bok om olika inlärningsstilar, vilken i sin tur grundar sig på 

vetenskapen om de olika intelligenserna baserad på Howard Gardners kända och 

väletablerade teorier. 

Ett ytterligare argument är den ökande medieströmmen i samhället som förutsätter att man 

kritiskt kan granska och sortera information, träna sin analytiska förmåga och se kopplingar, 



4 

samband och samspel mellan olika medier, så kallad intermedialitet. Intermedialitet handlar 

om hur olika medier och tolkningsbara tecken påverkar och samverkar med varandra. Man 

skulle kunna förklara det som en karta med både stigar, små och stora vägar. Dessa vägar och 

stigar bildar trafik och kommunikation mellan olika medier. Ton, bild och ord kan sällan ses 

som isolerade från varandra, utan har en samverkan – intermedialitet. Film, teater och opera är 

bra exempel på intermediala medier där ton, bild och ord samspelar till en helhet. Nya 

intermediala kanaler är bland annat rockvideos, graffiti, CD-ROM och dataspel (Lund, 2002, 

s 19). CD-ROM är en skiva för optisk lagring av data som exempelvis musik eller bilder 

(nationalencyklopedin). 

 På gymnasiet har man som tradition arbetat med litterära klassiker av flera olika anledningar. 

Vi upplever, av egen erfarenhet, att den arbetsmetod man oftast väljer är traditionell läsning. 

Vissa elever tycker att det känns oinspirerade eller har svårt att ta till sig texterna av olika 

anledningar, exempelvis elevens förförståelse och språkkunskaper.  En fråga man då kan 

ställa sig är: hur kan man använda litterära klassiker för att förmedla budskap, utveckla 

människokännedom, identitetsskapande, språkutveckling och inte minst som nöje på 

gymnasiet?  I kursplanen för ämnet svenska på gymnasieskolan står att läsa: ” i ämnet svenska 

är det möjligt att i stor utsträckning utgå från elevernas önskemål, förutsättningar och 

erfarenheter och att ta hänsyn till de språkliga sammanhang som är väsentliga för den valda 

studieinriktningen” (Lpf 94). Detta kräver att man i dialog med eleverna kan utarbeta metoder 

som passar och inspirerar så många elever som möjligt.  

2.1 Teorier 

Som grund för arbetet kommer vi att använda oss av tre olika teoretiska utgångspunkter som 

berör varandra. Dessa teorier presenteras under separata rubriker. Det kan ibland vara svårt att 

avgränsa en teori från en annan, exempelvis har det vidgade textbegreppet många 

gemensamma nämnare med litteracitet, som vi kommer till i ett senare stycke. Den teori vi 

främst grundar oss på är det vidgade textbegreppet, dels för att detta står inskrivet i kurs- och 

läroplaner och således är ett styrdokument, dels för att den vetenskapliga pedagogiken säger 

att fler uttrycksformer låter fler elever utvecklas positivt (Boström & Wallenberg, 1998, 

passim). 

 Att arbeta med ett vidgat textbegrepp finner vi stöd för i flera teorier som teorierna om 

litteracitet, intermedialitet och de olika intelligenserna, vilka vi, utom intermedialitet, kommer 
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att presentera närmare i följande stycken. Arbete med det vidgade textbegreppet har, sluter vi 

oss till, utvecklats ur dessa teorier som är vetenskapligt belagda. Att ta hänsyn till, och 

utgångspunkt i nämnda teorier, utgör en förutsättning för elevers utveckling inom det 

moderna mediesamhället. Att kunna avläsa och hantera fler medier än tryckt text är i dagens 

samhälle en förutsättning för att kunna verka som en fullt demokratisk medborgare. Vår 

verklighet består av så många olika medier som vi måste ge våra ungdomar en chans att 

skaffa sig kompetens inom. Detta måste vara ett av skolans viktigaste åtaganden vilket både 

Lennart Axelsson (2007) och Isak Benyamine (2004) påpekar i sina artiklar i Datorn i 

utbildningen. 

2.1.1 Teorin om de olika intelligenserna. 

Som grund för vårt resonemang har vi till viss del utgått från Howard Gardners kända teori 

om människans olika intelligenser.  

Dessa sju kategorier är:  

 lingvistisk intelligens, innebär en förmåga att använda ord ändamålsenligt, att behärska 

syntax, fonologi, semantik och en pragmatisk dimension av språket. 

  logisk-matematisk intelligens, när man har förmågan att kunna använda sig av siffror 

ändamålsenligt, kunna föra ett logiskt resonemang och en känsla för analyser, 

funktioner och sammanhang. 

 spatial intelligens, innebär en känsla för linje, mönster, färg och form samt att kunna 

visualisera och grafiskt åskådliggöra visuella idéer. 

  kroppslig-kinestetisk intelligens, innebär bl.a. förmåga att använda kroppsspråket, 

kunna framställa föremål, samt innefattar olika fysiska färdigheter som exempelvis 

koordination och balans.  

 musikalisk intelligens, innebär en känsla för rytm, melodi och att kunna uttrycka, 

skapa eller omforma musikaliska stycken. 

  interpersonell intelligens, när man kan förstå och tolka sinnesstämningar och signaler 

från andra människor. 

 intrapersonell intelligens, innebär självdisciplin, självkännedom och medvetenhet om 

sina egna svaga respektive starka sidor.  
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(Armstrong, T.1998, s.12f) 

 

Teorin är till stora delar deskriptiv d.v.s. den beskriver strukturen men ger inga förklaringar 

till hur den fungerar eller kan användas i praktiken. Boström & Wallenberg har i sina böcker 

Från undervisning till lärande (1998) och Inlärning på elevernas villkor (1997) konkretiserat 

undervisningsmetoder för att tillfredsställa elevers olika inlärningsstilar baserade på Gardners 

teorier. Metoderna kan användas för att nå ut till fler elever. De bygger på att eleverna sänder 

och tar emot information via olika kanaler. Dessa kanaler kan utgöra visuell dominans, auditiv 

dominans eller kinestetisk dominans. Dominans betyder att det är den kanalen som bestämmer 

över de andra kanalerna. 

 Visuella elever använder synsinnet som främsta inlärningskanal och lär snabbt genom 

att se bilder, läsa och titta på diagram. 

  Auditiva elever lär främst genom ljud, samtal, musik och diskussioner.  

 Kinestetiska elever, eller ”kännare”, lär bäst genom delaktighet, upplevelser och 

rörelse. Till den kinestetiska kategorin räknas också de taktila, elever som aktiverar 

inlärning via känseln. Taktila elever vill gärna ”pilla” med något när de lär.  

Dessa olika inlärningssätt är inget man väljer, utan helt enkelt är utrustad med. Om man via 

ett vidgat textbegrepp kan nå elevens dominanta kanal öppnar detta för kommunikation även 

på övriga icke dominanta kanaler (Boström & Wallenberg, 1997, passim). 

Genom ett vidgat textbegrepp är det lättare att tillgodose även de elever som är auditiva och 

kinestetiska-taktila. Som det nu ser ut i undervisningen är det framförallt de visuella eleverna 

som är gynnade av det traditionella undervisningssystemet. Enligt Michael Grinder, 

företrädare för NLP, Neuro Lingvistisk Programing (en metod som förklarar funktionen av 

vårt beteende i utbildningssammanhang) fungerar alla tre inlärningskanalerna för de allra 

flesta men en av dem dominerar. Fördelningen ser ut enligt följande: Visuell: 30 %, auditiv: 

25 %, kinestetisk: 15 % och blandad: 30 %. (Boström, 1997, s. 30) 

Boström vill vidga synen på inlärningsprocessen genom att gå från ett tekniskt och mer 

mekaniskt sätt, till ett humanistiskt, där fokus ligger på människan som lärande varelse. 

Utgångspunkten i arbetet med de olika inlärningsstilarna är att fokusera på elevers starka 

sidor och att utveckla deras självkänsla för att därefter successivt bygga upp deras svaga sidor.  

När elever ges möjlighet att använda sina starka kanaler är det lättare för dem att lyckas vilket 
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skapar motivation, kvalitet och en ökad trivsel. Omvänt skapar stress, hot och rädsla en 

negativ effekt på lärandet. Ett erkännande av elevers olikheter och att dessa har ett värde är en 

grundförutsättning i hennes resonemang. Det är också viktigt enligt Boström att känna till sin 

egen individuella inlärningsstil för att få förståelse för interaktionen mellan människor och 

kunna hantera olika sociala situationer. Självinsikt är grunden till allt mänskligt ”växande” 

och kunskap om hur vi lär ger oss möjlighet att på ett effektivare sätt ”navigera i 

kunskapssamhället”. 

 

Det är viktigt i sammanhanget, påpekar Boström, att understryka att: ” inlärningsstilen inte är 

statisk, utan den kan förändras med medvetenhet.”.  Denna kunskap bidrar till att involvera 

såväl lärare som elev i läroprocessen. Läraren skapar de yttre ramarna och förutsättningarna 

och eleverna reflekterar och utvärderar sina prestationer samt medverkar aktivt i processen. 

Hon ser det också som ytterst viktigt från ett samhälleligt synsätt att förmedla läroplanens 

värdegrund. Här talas om alla människors lika värde. För att kunna gestalta alla elevers lika 

värde i klassummet måste man variera sina undervisningsmetoder och kunna acceptera och 

stimulera olikheterna. Här kan läraren vara en god förebild för demokrati och jämlikhet. 

(Boström& Wallenberg, 1997, passim) 

2.1.2 Det vidgade textbegreppet som teori. 

 I det moderna samhället där utbudet av läsbara medier är betydligt större än bara ord på 

papper är det nödvändigt med en vidgad syn på vad text egentligen är. Dans, teater, bild, 

reklam och musik är bara några av alla läsbara och därför språkliga texter. Att kunna 

kommunicera, språka, genom flera olika uttrycksformer bidrar till den personliga 

utvecklingen och till att skapa mening, likväl som till socialisation. Användandet av ett vidgat 

textbegrepp ger individen förmåga att träna sin kritiska och analytiska förmåga med texter 

som är ickeverbala. Detta kan beskrivas som att uttrycka sig utan ord likväl som att kunna 

avkoda ordlösa medier som exempelvis bilder, en nog så viktig förmåga. (Liberg, passim). 

Mackey (2002, s.20) tycker sig se mer sofistikerade elever med ett mer skärpt och analytiskt 

sinne i användandet av bland annat ljudböcker och CD-ROM-skivor i undervisningen. 

 

För att vidareutveckla det vidgade textbegreppet räknar vi in, förutom film, bild, teater, 

rollspel, musik och IT, även dagstidningar, veckotidningar, reklam, konst, arkitektur, 
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serietidningar, dataspel (virtuella världar), dans och kroppsspråk. I stort sett all form av 

tolkningsbara tecken är i grund och botten språkliga i och med att de talar till oss på olika sätt. 

Andra exempel på tolkningsbara tecken är emblem, frimärken, affischer, bokomslag, listan 

kan göras oändlig, ändå är det den traditionella tryckta texten som dominerar och som 

förknippas med litteraturundervisningen i skolan (Lund, 2002, s.19 ff). 

Forsling och Högberg talar i sin artikel KOM-M/IT-projektet – det vidgade textbegreppet i en 

specialpedagogisk skolvardag (2003)  om ”estetiska läroprocesser.” Estetisk som härstammar 

från grekiskans Aisthesis, kan översättas med sinnlig, känsla, förnimmelse. En estetisk 

läroprocess kan alltså innebära en känslomässig upplevelse som kan vara berikande för eleven 

där de både tolkar, upplever och skapar mening. Det handlar om att kunna uttrycka språk på 

flera olika sätt och öppnar därför för en mycket vidare tolkning av textbegreppet. Här finns 

också möjlighet för att utnyttja medier och estetik och att utveckla kommunikationsförmågan 

hos deltagarna. ”Ett syfte med mediepedagogiken idag kan vara att låta eleverna bli 

medskapande producenter istället för passiva konsumenter” (Forsling, Högberg, 2004) I 

läroplanskommitténs betänkande SOU 1992:94 Skola för bildning säger man:  

Det medialt präglade samhället skapar nya villkor för opinionsbildning och bidrar till framväxten av 

olika ungdomskulturer. För att få överblick i informationsflödet, förstå sin omgivning och sin egen tid 

och ta ställning till öppna och dolda budskap behövs förmågan att kunna sovra och kritiskt granska 

samt att kunna tolka ord och bild – läsa det visuella språket (s.13). 

Även Per Olov Svedner (1999) hävdar att tv, video och litteratur är lika värdefull kultur.  

Man bör alltså försöka undvika den ”mediepanik” som brukar åtfölja ett nytt mediums intrång i 

kulturen, dvs. de hotbilder som målas upp om just detta mediums (populärlitteraturens, filmens, 

serietidningarnas, videons) farlighet. Det viktiga är enligt min uppfattning att i stället fundera över 

vilka möjligheter det nya mediet ger (s.64). 

Att massmedierna definitivt har en plats i svenskan och i litteraturundervisningen enligt 

Svedner är helt klart. Han hävdar att massmedierna ger både kulturupplevelser och 

information. Att inte ta till vara denna underhållnings- och upplevelsefunktion vore oklokt, 

särskilt som detta har en stor funktion i ungdomars liv, vilket även Caroline Liberg tar upp i 

sin skrift Att läsa och skriva utgiven av skolverket.  Dessutom hävdar Svedner att det kan vara 

positivt ur språkutvecklingssynpunkt att använda för ungdomarna intressanta medier.  

Liknande tankegångar möter man i Texter - medier - kontexter (2006) av Anne Heith, fil.dr. i 

litteraturvetenskap. Hon refererar till Consuming Children: education – entertainment – 

advertising (2001) av Jane Kenway och Elizabeth Bullen där det står att:  
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Medierna och konsumtionskulturens versioner av verkligheten är skapade utifrån perspektiv som är 

relaterade till vad syftet är med utsagorna samt till vilka känslor, önskemål eller drivkrafter den eller 

de som står bakom utsagorna har. Ungdomarna är känslomässigt engagerade i både sitt 

identitetsskapande och i konsumtionen av mediekulturers utbud. Mediekonsumtionen ingår i 

identitetsskapandet (s.104). 

 Heith påpekar också att den tryckta boken inte längre är det viktigaste sättet att sprida och 

lagra texter och att dagens svensklärare måste vara förtrogna med såväl skriftkulturen och 

historien bakom den som med de nya medieprodukterna.  

Enligt Karin Forsling och Lasse Högbergs artikel (2003, s.80f) kan man ge en etymologisk 

förklaring till ordet ”text” utifrån dess grekiska grundbetydelse där det härleds ur 

ordstammen ”väva”. Det associeras vidare i den muntliga användningen med 

ordet ”rhapsodein” vilket kan översättas med ”att sy ihop sånger” och innebörden i detta är 

således att ”text” i sin grundbetydelse är ett vidare begrepp än att bara innefatta just själva 

skriften. När den muntliga kulturen teknologiserades och man uppfann tryckpressen kom 

textbegreppet att förknippas med det tryckta ordet, för att därefter återigen gå tillbaka till att 

bli ett vidare begrepp i och med det ökade utbudet av olika medier. Definitionen Forsling och 

Högberg använder sig av är ”en väv av betydelser.”. 

Claes-Göran Holmberg och Anders Olsson (1999, s.11) beskriver ordet text som film, musik, 

opera samt många fler människoskapade tecken som låter sig tolkas, och därför kan läsas. 

Olika former av uttryck interagerar också med varandra och påverkar därför varandra. Olika 

former av uttryck interagerar också med varandra och påverkar därför varandra.  

Om jag spelar musik kan jag röra mig till den, om jag rör mig kan jag beskriva det med ord, om jag 

kan beskriva med ord kan jag skriva ner dem, om jag kan skriva ner dem kan jag läsa dem, om jag kan 

läsa dem kan jag samtala om dem, om jag kan samtala om dem kan jag göra en bild. På detta sätt 

bygger upplevelser på varandra och påverkas av varandra. Kunskapen om en uttrycksform påverkar 

min kunskap i en annan uttrycksform (Liberg, s.9). 
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2.1.3 Vad innebär det att vara litterat i ett modernt mediesamhälle? 

 Övergripande kan det sägas beskriva förmågan att kunna räkna, läsa och skriva, att hantera 

typografiska texter (Olin-Scheller, 2006, s. 27).  Olin-Scheller menar också att begreppet 

litterat måste omprövas då ungdomar måste behärska mer än bara typografiska texter för att 

kunna kallas litterata. Dessa övriga texter kan vara till exempel film, bilder och IT-baserade 

texter ( IT betyder informationsteknik). I en artikel av Johan Elmfeldt och Per-Olof Erixon i 

Tidskrift för lärarutbildning och forskning nr: 1-2, 2005 utgiven av Umeå universitet 

poängteras att de nya medierna kräver ”en annan form av litteracitet än den som gäller för 

skriftkulturen” (s.54). Begreppet litterat tolkar vi som en förmåga att kunna tänka kring, tolka 

och analysera skiftande former av texter. Detta begrepp har en djupare innebörd än bara ren 

räkne- läs- och skrivkunnighet.  Mediesituationen idag, den så kallade medialiseringen
1
, 

innebär i allt större utsträckning att kommunikativa kompetenser utvecklas utanför det 

ordinarie utbildningssystemets ramar. De visuella medierna utmanar de verbalspråkliga som 

dominerar inom skolvärlden. Detta får till följd att begreppet litteracitet på grund av 

globalisering och kulturella förändringar har utvidgats i olika former som t.ex. gender literacy, 

media literacy, digital literacy, cultural literacy, multiliteracy, o.s.v. Literacy är det engelska 

ordet för litteracitet. 

En metakunskap
2  som eleverna måste ges tillfälle att utveckla är det som benämns critical 

literacy d.v.s. förmågan att på ett mer analytiskt sätt kunna närma sig litteratur och film såväl 

som andra olika medier. Här har skolan en viktig roll att fylla för att ge eleverna de redskap 

och kunskaper som behövs inom detta område. Det kräver kunskap om populärkulturen likväl 

som den högkultur som av tradition anses tillhöra skolans värld. Critical literacy är en 

vidareutveckling av 1960-och 70-talens radikala pedagogik där man eftersträvade att skolan 

skulle verka för genuin jämlikhet och aktivt uppmuntra ett demokratiskt samhälle (Persson, 

2000, s.86). Denna tradition värnar om att förena olika kulturella kompetenser för att nå 

en ”generell kritisk kompetens - critical literacy” (s.78). Persson menar också att läs och 

skrivkunnigheten inte är hotad av de medier som inte bygger på skrift och tal utan medierna 

                                                 
1 Medialisering betyder – den process som inträffar när en text, konstform eller liknande anpassas till ett nytt 

medium. 

2 Metakunskap betyder - ”samhällets uppfattning om vad som bör betraktas som sann och önskvärd kunskap 

samt dess syn på hur kunskap skall bearbetas och användas”, (nationalencyklopedin). 
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kan integreras i läs och skrivundervisningen för att få en bred mediekompetens (s.78 f). 

 

Även Gunther Kress (2003, s.36) hävdar att det är nödvändigt att se litteracitet på ett nytt och 

vidare sätt, där vi tar hänsyn till fler färdigheter som är kopplade till de moderna medierna. 

Margaret Mackey håller med Kress när hon säger att det på papper tryckta ordet inte längre är 

den enda vägen till att förstå texter (Mackey, 2002, s.6). Att använda flera olika former av 

medier, som exempelvis ljudböcker, DVD-filmer och CD-ROM-skivor gör att eleverna får 

större utrymme till utveckling. Denna utveckling visar sig i elevernas medvetenhet om sitt 

kritiska tänkande och sina attityder (Mackey, 2002, s.20). 

3 Metod för faktainsamling 

Vårt tillvägagångssätt för att finna grunder för vårt arbete med ett vidgat textbegrepp har varit 

att förankra resonemanget i några olika teorier och att leta efter empiriskt material som är 

knutet till dessa. Teorierna kan främst hänföras till litteratursociologiska perspektiv. Vi har 

sökt relevant litteratur på biblioteket genom bland annat sökorden: inlärningsstilar, litterära 

klassiker, intermedialitet, literacy/litteracitet, multimedia, interaktiv och ett vidgat 

textbegrepp, både var för sig men också med orden i olika kombinationer. Referenser och 

Internetlänkar i uppsatser och litteratur har också varit till hjälp i sökandet efter relevant 

information. För att utforska olika sätt att arbeta har vi även använt oss av litteratur som 

behandlar didaktik, pedagogik och intermedialitet. Vi har även sökt efter tidigare uppsatser i 

olika databaser som behandlar det vidgade textbegreppet.  Mycket av den litteratur vi hittat 

har efter läsning visat sig inte vara användbar, då innehållet inte motsvarat vad vi sökt efter. 

Det kan också bero på att ju mer man läser, desto högre krav ställer man på sina referenser. 

Dessutom känner vi att vår uppsats behandlar ett ämne som det inte finns mycket litteratur 

omkring. 

Vid vårt forskande har vi försökt ta reda på i vilka uttrycksformer klassisk litteratur finns 

tillgänglig, exempelvis teater, musik, bilder, spelfilm, Internet med interaktiva sidor och CD-

ROM-skivor. Här har biblioteken mycket material bland annat ljudböcker, filmer och CD-

skivor med musik. Klassiker som filmatiserats innehåller nästan alltid musik speciellt skriven 

för filmen varför det oftast finns ett soundtrack som man kan lyssna på.  AV-media är också 

en resurs när det gäller spelfilm. Många av de litterära klassikerna sätts även upp vid våra 

teatrar där man kan ta del av litteraturen på det viset. 
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Vi har även sökt mycket på Internet, då sökorden varierat mellan klassisk litteratur, interaktiv, 

pedagogiska undervisningsformer inom multimedia, olika författare (namn), läromedel, 

svenska i undervisningen o.s.v. samt olika kombinationer av dessa ord. Läromedelsförlagen 

har hemsidor som vi också besökt för att se deras utbud av multimedia. Förlag med 

interaktiva Internetsidor vänder sig främst till skolor som får köpa denna tjänst. På grund av 

att det krävs inloggning för att kunna ta del av materialet har vi inte kunnat titta på förlagens 

interaktiva Internetsidor. 

Muntlig kontakt har tagits med ett fåtal aktiva svenskalärare på gymnasiet, för att ta reda på 

om man använder sig av någon form av multimedia i svenskundervisningen. Svaret från 

samtliga kontaktade lärare var att de inte använde sig av multimedia. 

Vi har också tagit del av de metoder som Boström & Wallenberg och Armstrong hänvisar till 

baserade på de olika inlärningsstilarna. 

3.1 Avgränsning 

Efter att ha läst många böcker, artiklar, styrdokument, utredningar och avhandlingar som 

anknyter till det vidgade textbegreppet kände vi att vi måste välja ut ett område att fokusera 

på. Det finns inom film, musik, text, drama/rollspel och bild ganska mycket material att 

använda i arbetet med klassisk litteratur på gymnasiet. Däremot saknar vi information om och 

utbud av multimedieprodukter, vilket är ett system av bild och ljud som interagerar genom 

datoranvändning (Prisma, 2003). Vi tänker då främst på CD-ROM-skivor och interaktiva 

webbplatser på Internet. Interaktiv betyder ett samspel mellan maskin och människa, 

exempelvis TV, dator eller CD (Svensklärarföreningens årsskrift, 1994,s.186). Därför har vi 

valt att koncentrera oss på att utforska två interaktiva webbplatser på Internet och en CD-

ROM-skiva, samt om dessa skulle kunna fungera i en lärandesituation vid arbete med litterära 

klassiker på gymnasienivå. Vid analys av de interaktiva webbplatserna och CD-ROM- skivan 

har vi försökt vara objektiva, men vårt sätt att se på materialet färgas naturligtvis av vår 

förförståelse, våra kunskaper inom multimedia och vår inställning till multimediala redskap i 

undervisningen. Även utbudet av material och kvalitén på detsamma har betydelse för 

bedömningen. Då vi under en längre tid besökt de interaktiva sidorna dagligen anges bara 

datum för sista besöket i referenslistan. 
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4 Multimedia 

Multimedia är fortfarande inget etablerat begrepp i lärsituationer och ingår, enligt vår 

uppfattning, inte naturligt i skolarbetet. En förklaring kan vara att pedagogerna inte har 

tillräckliga kunskaper om dessa nya medier för att använda dem. En annan förklaring kan vara 

att skolorna inte har tillräckliga resurser, såväl ekonomiska som tekniska. En tredje förklaring 

kan tänkas vara att pedagogerna helt enkelt inte har, i alla fall inte tillräcklig, vetskap om att 

dessa verktyg finns, eller, för det fjärde, tycker att de inte hör hemma i undervisningen 

(Jedeskog, 1994,s.73f). 

  

4.1. För och nackdelar med datoranvändning och multimedia. 

Positiva respektive negativa pedagogiska effekter av att använda dator och multimedia i 

undervisningssammanhang reflekterar några studenter, med Boström i spetsen, vid Umeå 

universitet över i ett p.m. som analyserar pedagogiska utgångspunkter i multimediala 

undervisningsmaterial. De konstaterar att barn i större utsträckning är vana vid att använda 

fler olika former av medier än tidigare, och att detta är något naturligt för dem. Genom att 

man använder sig av multimedia i undervisningssammanhang öppnas nya vägar till intressant 

och rolig inlärning. De påpekar också att skolor i glesbygd kan få större möjligheter att 

tillhandahålla distansundervisning i olika ämnen och att Internet ger möjligheter att söka 

information som tidigare bara kunde tillhandahållas genom exempelvis skolbiblioteken. De 

eventuella riskerna med dessa medier tas också upp. Här anser man att ekonomi och teknik är 

två faktorer som kan ställa till problem för en fungerande undervisning. De tar också upp att 

kunskaper om tekniken saknas ute på skolorna och detta kan försämra motivationen hos lärare 

att använda sig av den. Det finns naturligtvis också risker med materialet som är tillgängligt 

via Internet såtillvida att man inte alltid kan förlita sig på att det som står är sant. Här blir då 

förmågan till källkritiskt tänkande en viktig punkt att beakta och det är något som skolan 

måste ge eleverna kunskap om (Boström m.fl.2008).3 

 

                                                 
3 Skolverket har ett antal webbplatser vid sidan av sin hemsida. En av dem: ”kolla källan” vill: ”öka pedagogers 

kompetens om informationssökning, källkritisk granskning och Internetsäkerhet för barn och unga” (skolverket). 
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Tilda Maria Forselius, doktorand i litteraturvetenskap vid Göteborgs Universitet, skriver i en 

artikel i Dagens Nyheter från september 2008 att: ”nya medier alltid återbrukar innehåll och 

former från äldre.”. Som medier räknar hon då in alla olika sätt att förmedla ett budskap och 

att kommunicera med andra som exempelvis skrift, måleri och vävkonst. Hon poängterar 

också att bara för att nya medier uppstår så förkastas inte allt det gamla utan nytt och gammalt 

lever vidare sida vid sida. Dessutom fungerar väletablerade medier som en ständig ”lånebank” 

för de nyare medierna vilka anpassar materialet till nya förutsättningar. Att det som idag 

uppfattas som gammalt också har varit nytt och revolutionerande en gång i tiden påpekar hon 

också i sin artikel.  

4.1.1 Multimediabyrån. 

Skolverket har fått ett uppdrag av regeringen att utveckla användandet av medier och IT vid 

såväl förskola som skola och som ett led i detta instiftades Multimediabyrån.  Här ”erbjuds 

pedagoger inspirations- och stödmaterial för att kunna erbjuda ett mediepedagogiskt 

förhållningssätt i undervisningen” (skolverket). 

Vidare står att läsa om ett mediepedagogiskt förhållningssätt att: 

Medierna har stor betydelse för hur vi ser på företeelser omkring oss. Undervisning kring 

medier får därför inte bara ses som ett eget kunskapsområde, utan som ett förhållningssätt 

som måste beaktas i relation till allt arbete i skolan. Mediearbetet bör utnyttjas för att ge 

inspiration och vara ett led i elevernas lärande och utveckling. Det är i hög grad via 

medierna som vi bildar oss vår uppfattning om världen – om oss själva och om den kultur 

vi lever i. Att reflektera kring medier och kring mediernas innehåll och framställningssätt 

blir därmed ett viktigt led i att skapa en medvetenhet om mediernas roll och utveckla ett 

källkritiskt förhållningssätt.  

Inför varje tema eller arbetsområde måste lärarna fundera över den roll medierna spelar när 

det gäller att spegla händelser eller företeelser. Denna diskussion måste även föras med 

eleverna under arbetets gång. Olika medieformer bör alltid finnas med som ett redskap för 

elevernas skapande i skolan och ständigt finnas som ett alternativ vid redovisningar och 

framställningar (skolverket). 

Sedan den första juli 2000 gäller reviderade regler för grundskolan, vilket följaktligen också 

har betydelse för gymnasieeleven. I Grundskolans kursplaner och betygskriterier 2000 står att 

läsa: 
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Eleverna ska, när de slutar grundskolan, kunna söka information från olika källor, bearbeta, granska 

och värdera uppgifterna samt kunna redovisa resultat och slutsatser med hjälp av olika uttrycksformer. 

Film och övriga bildmedier är ofta tacksamma uttrycksformer att ta i bruk för detta ändamål 

(skolverket). 

4.1.2 Utbudet av multimediaprodukter. 

Det finns ganska mycket material om litteraturklassiker att hitta på CD-ROM skivor och 

interaktiva sidor på Internet. Eftersom Internet ständigt är under förändring finns inte 

möjlighet att exakt uppge vad som för tillfället finns att tillgå. Man kan dock konstatera att 

vissa sidor är väl etablerade och uppdateras kontinuerligt, andra inte. Här är det återigen 

viktigt med källkritisk syn. De flesta interaktiva sidor med klassisk litteratur innehåller inte 

bara ett litterärt verk, utan mycket information runt verket och författaren. Interaktiva 

Internetsidor är ett bra sätt att arbeta med litterära klassiker då de kan uppdateras på sin redan 

befintliga plats utan merkostnader för användaren. CD-ROM skivor är ett alternativ i 

undervisningen. Dessa kan dock vara svåra att köpa in då de flesta distribueras utanför 

Sverige. Någon uppdatering går inte att utföra på skivorna varför kostnaden för att hämta ny 

information blir hög när man måste köpa en ny skiva. I Sverige är det nästan uteslutande 

läromedelsföretagen som kan tillhandahålla CD-ROM-skivor och det mesta av materialet är 

riktat till yngre barn.  För gymnasiet har man främst inriktat sig på interaktiva sidor som 

kompletterar den gängse litteraturen. Detta innebär att skolorna måste köpa denna interaktiva 

tjänst som också kräver inloggningsuppgifter. Vill man uteslutande arbeta interaktivt med 

litterära klassiker får man söka webbplatser på hela webben, svenska platser som är 

tillgängliga för allmänna användare finns knappast. De sidor man hittar är främst skrivna på 

engelska,  man kan välja att få sidan översatt, antingen genom sökmotorn eller genom ett 

nedladdningsbart program. Man ska dock vara medveten om att en del översättningar kan 

innehålla felaktigheter. 

4.1.3  Varför, och hur man kan arbeta multimedialt med litterära klassiker på 

gymnasiet. 

För att förstå sin samtid och framtid är det enligt vår uppfattning viktigt att känna till sin 

historia. Inom skönlitteraturen finns det så som vi ser det många exempel på verk med 

historisk anknytning som ändå tar upp dagsaktuella funderingar och problem, företeelser som 

inte är tidsbundna. Dessa kan vara identitetsskapande och behandla exempelvis 
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familjeproblem och kärlek, något som ungdomar i alla tider funderat över och arbetat med. 

Genom litteraturen kan de få hjälp att utveckla sin förmåga att reflektera över sina värderingar 

och kunskaper. För att så många elever som möjligt ska känna sig delaktiga i arbetet med 

klassisk litteratur är det viktigt att beakta de teorier som vi tidigare tagit upp. Arbetsmetoderna 

ska vara skiftande för att tillgodose de tre stora grupperna visuella, auditiva och 

kinestetisk/taktila eleverna. Att arbeta med klassiker på gymnasiet är klart formulerat i 

kursplanen för svenska, motiverat av dels förutnämnda historiska perspektiv dels att se ett 

kulturarv. I vårt nu mångkulturella samhälle är det viktigt att tänka på att inte alla elever kan 

identifiera sig med vår västerländska kanon av klassiker. Möjlighet att välja bland flera olika 

verk kan vara en metod att tillgodose fler elevers intressen. Att introducera klassikern på ett 

intresseväckande sätt är också viktigt.  

Vi har valt ut två interaktiva webbplatser från Internet att närstudera som behandlar klassiska 

verk och deras författare. Vi har även studerat en CD-ROM skiva med litterära klassiker. Vi 

kommer att titta på hur de interaktiva webbplatserna och CD-ROM skivan är uppbyggda och 

deras funktioner. 

5 Interaktiv sida innehållande John Miltons 

klassiska verk Paradise Lost. 

Den första webbplatsen vi valt att granska heter Paradise Lost. Vi blev tipsade om denna av 

vår uppsatshandledare. Man finner sidan via webbadress: www.paradiselost.org. Vad vi 

kommit fram till, men inte kunnat bekräfta till fullo, är att Dartmouth College skapat denna 

interaktiva sida. 

Paradise lost är en episk dikt, skriven på jambisk vers, med grund i den kristna teologin. 

Författaren heter John Milton. Den publicerades första gången år 1667 i tio olika böcker. Det 

är ett omfattande verk som bygger på delar ur bibeln bl.a. berättelsen om Adam och Eva.  

5.1  Innehåll och uppbyggnad. 

 Man möts av en stämningsfull bild och dramatisk relativt entonig musik samtidigt som titeln: 

Paradise lost tonas fram över bilden. Klickar man på titeln kommer man till själva 

huvudmenyn, som man sedan hela tiden utgår i från.  Högst upp på denna sida finns också en 

logotyp i form av en kerub med texten New Arts Library. Texten är på engelska men om man 
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söker på Paradise lost via sökmotorn Google så kan man välja att få den översatt till svenska. 

Det är viktigt att beakta att översättningen är relativt godtycklig, i vissa fall helt fel, och att 

många ord inte har någon svensk motsvarighet.  Menyn är uppdelad i nio olika punkter: 

 En kort översikt.  Här följer en kortfattad översikt på en sida, där man presenterar 

författaren, verkets uppbyggnad och lite om själva handlingen. 

 Dikten. Här kan man välja att söka definitioner på namn ord och fraser i dikten eller 

hitta platser där vissa namn ord och fraser förekommer. När det gäller definitionerna 

har man möjlighet att söka i respektive bok, sammanlagt tolv stycken.  I det senare 

fallet skrivs det ord man vill in i en ruta och därefter får man fram ett resultat. Denna 

sida ligger under vinjetten ”the Literature Network” och för att få tillgång till denna 

tjänst krävs att man har ett inloggningskonto. Här finns ett forum där man kan 

diskutera litteratur från olika epoker och söka bland titlar och författare. Denna sida 

har så vitt vi kan förstå ett kommersiellt syfte. 

 Sammanfattning. Här kan man välja bland fem olika underrubriker: 

 

1.  Kort övergripande sammanfattning. Under denna punkt sammanfattas verket 

mycket kortfattat på en sida. 

 

2. Argument av John Milton.  Här finns författarens egna kommentarer till de tolv 

olika böckerna. 

 

 

3. En förenklad version av John Miltons argument för de olika böckerna. (endast 

några rader om varje bok) 

 

  

4. Mall. Här visas en förenklad mall över de olika böckernas uppbyggnad och den 

övergripande handlingen presenteras i de olika verserna. 
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5. Personer. Här finns samtliga karaktärer i alfabetisk ordning med kommentarer kring 

dessa, samt de änglar (troende respektive icke troende) som medverkar i berättelsen. 

 

 

  

 

 John Milton. Härifrån kommer man till ”Milton Home Page” som handlar om 

författaren.Den har ett omfattande innehåll. Man kan bl.a. navigera vidare under 

rubrikerna: senaste nytt, audio, kronologi, bilder, e-böcker och artiklar. Man kan också 

kostnadsfritt ansluta sig till diskussionsgrupper och ansluta sig till olika organisationer 

som ”Miltons society of America.” Sidan har också många länkar för vidare 

information om John Milton och hans liv och författarskap. 

 

 Essäer.  Under denna rubrik hittar man 21 essäer av olika författare där dessa skriver 

sina tankar och tolkningar kring verket och där man i vissa fall belyser sambanden 

mellan Paradise lost och andra litterära verk. 

 

 Bibelreferenser. Här refereras till de bibelställen där författaren hämtat inspiration till 

sitt verk. Här finns fem olika undertexter som Paradise lost bygger på tolkad enligt två 

olika bibelversioner: ” King James version” respektive en modern engelsk version. 

 

 Illustrationer. Här finns ett stort urval av bilder med inspiration från olika ställen i 

Paradise lost och från Bibeln. Bilderna representerar 65 olika händelser ur texterna 

och flera konstnärer har tolkat dessa på olika sätt. Därför finns exempelvis så många 

som tretton olika konstnärer representerade vilka har illustrerat hur Adam och Eva 

utvisas ur Edens Lustgård. Här finns också länkar till illustrerade utgåvor av Paradise 

lost. 
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 Frågor och svar.  Här finns 301 vanliga frågor och svar om Paradise lost samt ett 

index där man kan söka efter olika ämnen som behandlas i frågorna. Detta kräver 

inloggning och vi har försökt att ta reda på vem som ligger bakom denna sida men inte 

lyckats med detta. På så vis kan vi inte ge några garantier för sanningshalten i dessa 

svar. 

 

 Feedback. Här kan man skicka in synpunkter, frågor, rättelser och förslag. Vi försökte 

ställa en fråga men lyckades inte skicka detta, så eventuellt kan det vara så att denna 

tjänst endast är tillgänglig för vissa personer, exempelvis studerande vid Dartmouth 

College.  

 

5.1.1  Analys 

Denna sida kan vara lämplig för universitetsstuderande och elever på gymnasiet som vill söka 

information om detta verk. Då översättningen är bristfällig är det en fördel om besökaren har 

kunskaper i engelska för att kunna läsa detta på originalspråket. 

Den ger också möjlighet till samtal om och kring religion och kan därför även användas 

ämnesövergripande. Man får en bra överblick över verkets uppbyggnad, handling och innehåll 

utan att behöva sätta sig in i varje liten detalj. Eftersom det är ett stort och relativt komplicerat 

verk kan dessa sidor underlätta förståelsen hos eleverna och skapa en helhetssyn som kan 

ligga till grund för fördjupning och diskussion. Här finns också möjlighet att lära sig en del 

om författaren. 

 

Sidan är lättnavigerad och det är lätt att återgå till huvudsidan och att hitta den information 

man söker i menyn. Det som kan ställa till problem är tillgängligheten till vissa tjänster som 

man inte kan nå härifrån. På vissa sidor öppnas så kallade ”popup-fönster” vilka man får vara 

uppmärksam på. Dessa kan eventuellt ställa till problem för användaren eftersom man inte vet 

riktigt vad som händer om man exempelvis av misstag råkar klicka på dem. 

Webbplatsen är relativt intressant som vi ser den men det finns säkert sidor som är bättre och 

mer inspirerande för gymnasieungdomar. En fördel är att man kombinerar bild, musik och 

text och det knyter an till det vidgade textbegreppet.  Det är också bra att man delat upp 
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innehållet i många olika underkategorier, det känns som om man angriper verket från flera 

olika aspekter och det ger flera olika möjligheter att arbeta vidare med det. Exempelvis 

belyser man i essäerna kopplingar till andra verk, något man kan diskutera med sina elever. 

Man skulle också kunna titta på illustrationerna och koppla dessa till samtal om olika epoker 

och de specifika drag som utmärker dessa. Man upptäcker nya saker efterhand när man 

studerar webbplatsen och vi har inte haft möjlighet att gå in i detalj på allt som erbjuds. 

Viktigt att beakta är emellertid att den som ligger bakom det som skrivs har sin specifika 

tolkning av texterna, speciellt då det gäller avsnittet om frågor och svar. Vi förutsätter 

emellertid, att den som ansvarar för detta är väl insatt i Paradise lost. Universitetsstuderande 

har stora möjligheter att ställa frågor och att diskutera innehållet under denna vinjett vilket 

många har utnyttjat. Vi har däremot ingen möjlighet till detta då det krävs att man har ett 

inloggningskonto som student.  

 

 

 

 

 

 

6 Boccaccio i cyberspace. 

(Cyberspace är en digital och elektronisk mötesplats på Internet (Svensklärarföreningens 

årsskrift, 2003. s.186). 

Den andra webbplatsen vi granskar handlar om medeltidsförfattaren Boccaccio och främst 

hans verk Decamerone, en novellsamling. Man kan även läsa om Boccaccios liv samt livet 

under medeltiden ur flera olika perspektiv som exempelvis religion, samhälle och konst. 

Sidan heter Decameron Web och är lätt att hitta från olika sökmotorer om man använder 

sidans namn som sökord. Webbplatsen innehåller väldigt många sidor varför vi bara kan 



21 

återge en överblick av innehållet. Ansvariga för innehållet på sidan är ett stort antal 

universitetsanställda från olika länder som bildar två olika styrelser, en som ansvarar för 

publicering av webbplatsen och en som bildar ett råd, vi är inte säkra på vad detta råd har för 

uppgift, men vi tror att de ger råd i samband med publicering av nytt material. Ytterst 

ansvariga för publikation av webbplatsen är professor Michael Papio, Massachusetts 

University och professor Massimo Riva, Brown University, båda från USA. Sidan underhålls, 

såvitt vi kan se, från Brown University. Vi valde att få sidan automatiskt översatt vilket gav 

en hel del felaktigheter i språket. När så varit lämpligt har vi själva gjort översättningarna. Det 

skulle vara omöjligt att ange när vi själva översatt eftersom det ibland bara är ett eller ett par 

ord på så många olika ställen. Essensen av det hela blir dock i stort sett densamma. 

 

6.1 Vad webbplatsen Decameron Web innehåller. 

På entrésidans högerkant och mot mitten finns en relativt stor målning av den italienske 

medeltidsmålaren Botticelli som föreställer en flicka som jagas av ryttare. Överst på sidan står 

det Decameron web med texten ”Ett växande hypermediaarkiv med material tillägnat 

Boccaccios mästerverk” under. Till vänster på sidan finns huvudmenyn, tretton kategorier. 

Längst ner på sidan finns sju olika kategorier som alltid, oavsett sida, ligger där och går att nå 

utan att gå tillbaks till huvudmenyn.  

De tretton kategorierna i huvudmenyn är: 

 Boccaccio. Innehåller information om hans liv och verk. 

 Texter. Här finns texterna ur Decamerone, på engelska eller italienska. 

Underkategorier på sidan är sökrubriker med koppling till Decamerone där man kan 

söka karaktärer, namn, geografiska platser och ord. Det finns också en lista över alla 

namngivna platser. 

 Sök. Här kan man söka i hela webbplatsen. Det finns olika sökfunktioner direkt 

kopplade till texterna. Man kan till exempel söka på ordet kärlek så får man upp på 

vilka sidor i texten som det förekommer. 

 Brigata. Sidan behandlar medlemmar i Brigata och deras berättelser. (Vi har inte 

kunnat utröna vad Brigata är, men sidan behandlar de olika novellerna i Decamerone 

och personerna som skrivit dem). 
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 Pesten. Det här är en förhållandevis stor kategori med ett flertal underkategorier som: 

olika perspektiv, hänvisningar till andra författare som skriver om pesten, hur pesten 

spred sig till Italien, orsaker till pesten, effekter av den, pesten som litterärt motiv med 

mera. 

 Litteratur. Även denna kategori innehåller många underrubriker. Dessa är följande: 

medeltida inställning till litteratur, litterära förbindelser med andra texter och författare, 

narratologi, hypertexter, undervisning med anknytning till Decamerone och olika 

teoretiska perspektiv. Dessa sidor är väldigt djupgående. 

 Historia. Tar upp Decamerones ålder och beskriver hur det såg ut i Italien under 1300 

och 1400-talen.  Tar även upp historiska karaktärer och personer från medeltiden. 

Några personer anses mer viktiga, varför de fått en egen följdsida. 

 Medeltida samhället. En stor sida vilken innehåller många underrubriker som: 

kommunikation, kulturinstitutioner, samhällelig struktur, populärkultur, magi i 

Decamerone, samt medeltida genussyn och sexualitet. Dessa underrubriker har i sin 

tur följdsidor. 

 Religion. Sidan behandlar hur religionen såg ut i olika perspektiv under medeltiden. 

Här finns underrubrikerna: religionen och populärkulturen, som ser på hur religionen 

såg ut under 1300 och 1400-talen och religionen och konst vilken beskriver konsten 

under den här tiden. Religionen och litteraturen handlar om kyrkans roll i novellerna. 

Sidan tar även upp aspekter på antisemitism och franciskanerna under medeltiden.  

 Konsten i Decamerone.  Underrubriker är: visualisering av texten, som bland annat 

tar upp varför man ska titta på bilder och bilder av olika målningar från medeltiden 

samt rubriken filmisk anpassning av texten, med länkar till filmklipp och uttalanden 

från regissören Pasolini.  Här finns också en rubrik som heter medeltida musik där 

man även kan lyssna på musikstycken. 

 Kartor. Detta är en omfattande sida med många underrubriker. Innehållet består av 

kartor med information om olika platser som förekommer i Decamerone. Flera sidor 

med antika och regionala kartor finns också. Man kan också söka efter platser på en 

söksida som hör till. 

 Teman och motiv. Under denna rubrik kan man följa olika spår av teman och motiv i 

novellerna. Det finns många följdsidor att gå till och de flesta handlar om just teman 
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och motiv i Decamerone. Här finns även listor med nyckelord som exempelvis kärlek, 

religion och lycka som man kan söka vidare på och få exempel ur texterna och 

förklaringar till. 

 Bibliografi. Här anges vilka källor som använts på hela webbplatsen och artiklar på 

engelska och italienska med koppling till Decamerone. 

Många av sidorna ger förslag på böcker om man vill fördjupa sig i ämnet. Det finns också 

länkar till andra intressanta webbplatser. Flertalet sidor innehåller bilder eller målningar från 

medeltiden i varierande storlek. 

 

På alla sidor återfinns hela tiden en meny längst ner på sidan som innehåller följande 

kategorier: 

 Nyheter. Här hittar man nyinlagt material från alla kategorierna. 

 Gästbok. Här betonar man att detta är ett interaktivt forum för användare från hela 

världen. Det finns också ett frågeformulär angående sidan som man kan skicka in för 

att hjälpa till att göra den bättre genom egna synpunkter. 

 Projektet. Här berättar man om projektet samt vilka som skapat sidan, bidragit med 

material, är ansvariga för materialet samt vem som bär huvudansvaret för denna sida. 

 Pedagogik. Under denna rubrik hittar man många underrubriker varav några är: 

aktiviteter för lärare och användbara resurser, vilken beskriver konkret hur man kan 

jobba dels med texten, dels med själva webbplatsen. 

 Kursplan. Innehåller kursplaner för universitet och är därför inte intressant för oss i 

detta sammanhang. 

 Länkar. Här finns många användbara länkar, både till den här webbplatsen men också 

till webbplatser utanför sidan som exempelvis den interaktiva sidan för det klassiska 

verket Canterbury tales och Harvards webbplats om den medeltida poeten och 

författaren till detta verk Geoffrey Chaucer. Det finns också länkar till bland annat 

Louvrens webbmuseum och Vatikanens museer, båda med bilder av medeltida 

målningar. 

Syftet med webbplatsen, detta uppges under rubriken ”Gästbok”, är att skapa en global resurs 

för studenter, lärare, forskare och andra intresserade av Boccaccio och särskilt Decamerone 
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och den medeltida kulturen. 

6.1.1   Analys av Decameron web som underlag för lärande i klassisk litteratur 

på gymnasiet 

Denna webbplats är, som vi påpekat tidigare, mycket stor. Att här återge den fullständigt vore 

inte möjligt och skulle inte göra webbplatsen rättvisa. Syftet med platsen är att skapa en resurs 

för många olika användare. Vi tycker att sidan lämpar sig bäst för dem som studerar på 

universitetsnivå. Härmed inte sagt att inte andra användare kan finna den intressant. 

Exempelvis skulle man kunna använda platsen när man studerar litteratur på gymnasiet. 

Positivt är att man på webbplatsen hela tiden kopplar litteraturen till tidsepoken genom 

samhället, religionen, konsten och så vidare. Detta underlättar när man ska sätta sig in i ett 

verk och förstå händelserna i det och varför verket ser ut som det gör. Vi menar alltså att det 

är lättare att sätta texten i ett sammanhang och förstå varför författaren skrivit som denne gjort.  

Webbplatsen är lättöverskådlig och lättanvänd. Den är också väldigt intressant då den 

innehåller så mycket material runt verket och författaren som historia, konst, samhälle och så 

vidare som rör tidsepoken medeltiden. Att sidan skapats av människor med djupa kunskaper 

är uppenbart och positivt och ger en god trovärdighet. Negativt är att man inte med säkerhet 

vet när webbplatsen uppdateras eftersom man på platsen ”Nyheter” har angett år 2003 som 

senaste datum för införande.  

 Ska man använda denna webbplats i undervisning på gymnasiet anser vi att läraren först bör 

bekanta sig med den för att kunna hjälpa eleverna att välja av det massiva urvalet. Eleverna 

kan också själva orientera sig på platsen och då få tillfälle att öva sig i källkritik. De behöver 

troligtvis ha lärarens stöd och erfarenhet till hjälp. Man måste också tänka på alla länkar som 

hänvisar till andra platser på Internet utanför webbplatsen. Följer man en sådan länk kan man 

enligt vår mening inte längre vara helt säker på tillförlitligheten i informationen.  
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7  CD-ROM skivan Literary Classics som 

multimedialt alternativ i litteraturundervisningen 

Som alternativ till interaktiva webbplatser kan man använda CD-ROM skivor med klassisk 

litteratur. Det kan vara svårt att hitta skivor i Sverige, vi har inte funnit något förlag som 

distribuerar några, men de går att köpa i andra länder genom beställning via Internet. Då dessa 

skivor har en global marknad är alla texter huvudsakligen på engelska. Vi har beställt en skiva 

från ett engelskt bolag som heter Art Grafik och som distribueras av Helotsoftware. Skivan 

heter Literary Classics. Bolaget hade en annons på en webbplats om litteratur, det var så vi 

fann den under våra sökningar på Internet. Man kan ta kontakt med företaget via e-

postmeddelande på adressen: customerservice@helotsoftware.co.uk. Priset för skivan var vid 

inköpstillfället 23 euro inklusive frakt. 

Detta är en mycket omfattande CD-ROM-skiva med 549 författare representerade, flera av 

dem med mer än ett verk. Shakespeare har till exempel blivit representerad med inte mindre 

än 34 olika verk. Alla verk är fullständiga, det vill säga i fulltextversioner. Här hittar man 

flertalet av de verk som anses tillhöra den klassiska litteraturen bland annat Beowulf, Dante 

och Aeniden. 

7.1  Så ser Literary Classics ut 

När man öppnar skivan möts man av ett kort stycke dramatisk musik kombinerat med en 

målning i färg av en ung kvinna på en klippig strand som ser ut mot ett skepp på ett stormigt 

hav. Denna bild bildar bakgrund till huvudmenyn som finns på vänstersidan och består av sex 

kategorier: 

 Install book reader + speech. För att kunna köra skivan på datorn behöver man 

installera ett program som finns under denna rubrik. Detta program gör det möjligt att 

öppna, och läsa alla böckerna som finns på skivan. Samtidigt installeras ett program 

som gör det möjligt att lyssna på texterna, via en automatisk berättarröst, samtidigt 

som man kan följa med i texten. Man kan sedan välja om man vill höra berättarrösten 

eller inte. Denna installation behöver bara göras en gång. 

 Classics (listed by author). Här finner man namnen på alla 549 författarna i 

bokstavsordning. Klickar man på ett verk öppnas ett nytt fönster där den aktuella 

boktexten visas. Samtidigt får man tillgång till en rad undermenyer. Dessa består av 
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olika hjälpmedel som man kan använda när man läser, som att göra anteckningar, 

noteringar med olika färger och lägga i bokmärke. Vidare kan man ställa in olika 

storlekar på texten och få hjälp med inställningar. När man öppnat en bok skapas 

automatiskt ett personligt bibliotek där sedan alla böcker man öppnat finns med. När 

man nästa gång öppnar en bok som man tidigare öppnat kan man välja att börja läsa 

där man sist slutade, detta finns automatiskt noterat utan att man behöver komma ihåg 

att lägga dit bokmärke. Man kan också bläddra i boken precis som om det vore en 

vanlig tryckt bok. 

 Art gallery. Under denna rubrik finns två sidor med bilder av 16 målningar i färg. 

Dessa har koppling till litteratur antingen som bekanta bokomslag eller som målningar 

som gärna förknippas med litteratur och kultur i allmänhet. Bilderna går att klicka på 

för att förstora dem och upphovsmannen till respektive alster finns också namngiven 

under varje målning.  

 Interactive Quiz/Competition. Detta är en sida som består av en tävling om litteratur. 

Vi går inte närmare in på den eftersom sista tävlingsdatum var för flera år sedan. 

 Extras. Under denna rubrik döljer sig en hel rad underrubriker som är länkar till 

webbplatser på Internet, vilket förutsätter uppkopplingsmöjligheter. Till dessa 

webbplatser måste man ha skivan för att komma in, det går alltså inte att komma in 

bara genom en Internetanslutning. Länkarna i kategorin går till vanliga ordböcker på 

nätet, mycket utförliga grammatiksidor, ordböcker om poesi, forum där man talar om 

böcker, sida som handlar om litteraturkritik, och en sida om retorik. Den största 

underrubrikskategorin är Study Guides som innehåller en lista med i stort sett alla 

texter och författare som finns på skivan. Här kan man sedan välja vilken text man vill 

jobba med. Man kan då exempelvis få en kort beskrivning av texten, en beskrivning av 

karaktärerna i texten eller olika teman och motiv i densamma.  Det finns också frågor, 

och svar, till de olika texterna. Frågorna är av skiftande karaktär, här finns raka frågor 

såväl som diskussionsfrågor. 

 Quit. Här klickar man när man vill stänga av CD-ROM-skivan och avsluta sessionen. 

 

7.1.1   Analys av litteraturklassiker på CD-ROM 

Literary Classics är en skiva med mycket användbart material i litteraturstudiesammanhang. 
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Materialet är lättöverskådligt och inte svårt att hantera. Positivt är också att man kan arbeta 

med skivan utan Internetuppkoppling. Vill man använda de extra resurserna måste man dock 

skapa en uppkoppling till Internet. Skivan i sig innehåller ett imponerande stort antal litterära 

verk till ett, i förhållande till tryckta böcker, lågt pris, nämligen 23 euro. Att till varje elev 

tillhandahålla samma mängd tryckta böcker, som de som finns på skivan, är i praktiken 

omöjligt både ekonomiskt och rent utrymmesmässigt. Att använda sig av CD-ROM-skivor är 

ett lätt sätt att kunna bära med sig ett helt bibliotek som väger nästan ingenting. 

På minussidan finns några saker att nämna. Det kan vara svårt att få tag på skivor som 

motsvarar de krav man har. Våra krav var att skivan skulle innehålla material som kunde 

användas i studiet av klassisk litteratur på gymnasiet. Vi har inte lyckats hitta några i Sverige. 

I stället får man leta på Internet, vilket vi gjorde, eller kanske kontakta utländska tillverkare av 

läromedel. Ett annat problem kan vara språket, då vår skiva är helt på engelska. Det kräver 

goda språkkunskaper, vilket man inte kan förutsätta att alla elever har. Därför är skivan 

kanske mest lämpad för studerande på universitetsnivå. Skivan kräver dessutom att eleverna 

har tillgång till dator och om man vill kunna använda materialet under Extras även till en 

Internetuppkoppling. 

Om man tänker använda sig av CD-ROM skivor i undervisningen, är det naturligtvis lika 

viktigt här som med traditionella läromedel att läraren är väl påläst och insatt i innehållet och 

dess uppbyggnad.  

8 Forskning inom området 

Som vi tidigare nämnt har vi inte kunnat hitta någon forskning som direkt handlar om 

multimediaprodukter specifikt knutna till klassisk litteratur. Det sker däremot forskning inom 

multimedia knuten till lärande i allmänhet, om än inte i så stor skala. Kunskaper om lärande 

och multimedia kan sägas omfatta alla ämnen i skolan, då inlärningsstil, litteracitet och det 

vidgade textbegreppet också spänner över alla ämnen. Vad som sagts i detta stycke är våra 

egna slutsatser, baserade på våra erfarenheter, som vi dragit efter att ha arbetat med ämnet 

under en tid. 

Det fanns exempelvis i England under åren 2000-2005, ett forsningsprojekt som hette Not 

school, som Jean Johnsson skriver om i Nät och bildning. Detta går ut på att man genom 

multimediala redskap försöker nå de elever som av flera olika anledningar, exempelvis 

graviditet, sjukdom, psykiska hinder o.s.v. varit utestängda från skolan, för att de upplever att 
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de inte fungerar i det ramverk som skolan utgör. Främst är det interaktiva sidor som används, 

och där får eleverna en chans till lärande. Det förekommer inga fysiska träffar utan all 

kommunikation sker digitalt. Här väljer man också att kalla eleverna för forskare, då man 

anser att lärandet är deras eget ansvar. Det är alltså meningen att eleverna själva ska söka och 

forska fram sin kunskap med stöd av mentorer. Man har nått väldigt goda resultat med detta 

projekt genom att skapa en lärmiljö som tilltalar dessa unga.  

Vid Chalmers tekniska högskola, Göteborg, bedrivs både forskning och utbildning 

om multimedia. Här talar man om kognitionsteknologi, d.v.s. att försöka anpassa 

gränssnittet mellan teknik och människa efter hennes kognitiva förmågor. Detta 

innebär att man strävar mot en utveckling av multimedia som i största möjliga mån 

är anpassad till människan, där individen kan tillgodogöra sig största möjliga 

informationsmängd på bästa möjliga vis. Samtidigt lägger man stor vikt vid 

kommunikationsförmågan inom multimediaprodukterna (Chalmers).  

 

 

 

 

9  Diskussion 

 

Vi har i och med detta arbete fått en ny insikt i ett relativt outforskat område som vi båda har 

haft mycket liten erfarenhet av. Vår förhoppning är att kunna väcka ett intresse hos läsaren för 

det stora utbud av interaktiva webbplatser, och multimediala redskap som exempelvis CD-

ROM skivor, som finns tillgängliga. Om vi inte lyckas med detta har vi i vilket fall som helst 

fått nya kunskaper som med all säkerhet kommer att berika vår framtida profession. Vi känner 

att det ibland kan finnas ett visst motstånd mot användandet av multimediala redskap, som 

Internet i skolan, bland många pedagoger. Vi har under våra VFU-perioder (vilket innebär 

verksamhetsförlagd utbildning) heller aldrig sett att eleverna har använt sig av liknande 

interaktiva webbplatser i arbetet med klassisk litteratur. Det handlar istället mycket om att 

använda Internet vid informationssökning. Ofta söker eleverna självständigt på sidor som 

Wikipedia, vilket begränsar informationen. Det är också svårt att vara källkritisk till sådana 
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webbplatser eftersom vem som helst kan gå in och ändra i uppgifterna. Denna möjlighet finns 

inte på de webbplatser vi har närstuderat. Vi tycker ändå att pedagoger i allmänhet mycket 

noggrant behöver sätta sig in i dessa interaktiva platser, likaväl som man sätter sig in i olika 

tryckta läromedel, för att kunna bedöma på vilket sätt man kan använda sig av dem i 

undervisningen. Ett alternativ vore att tillsammans med andra pedagoger, i exempelvis 

arbetslagen, studera dem innan man använder dem i arbetet med eleverna.  

Enligt Jedeskog (1994.s.73f) finns olika anledningar till att pedagoger inte använder sig av 

den nya tekniken utan väljer att låta eleverna få information genom böcker. Vi vill poängtera 

att vi på inget sätt vill förkasta den tryckta litteraturen, den har sin givna plats, men vi lever i 

ett samhälle som står under ständig förändring och information och kunskapskällor omprövas 

kontinuerligt. Antingen kan man välja att kämpa emot och förkasta ny teknik, alternativt ser 

man den som ett hjälpmedel och tar tillvara på de möjligheter som erbjuds. Ofta är gammal 

och ny teknik i kombination med varandra en bra lösning.  Eleverna är ibland mer förtrogna 

med Internet och multimedia än många pedagoger är och dessutom har vissa av dem ett stort 

intresse för datorer, men ett litet intresse av att läsa böcker. Varför kan man då inte ta tillvara 

detta intresse och använda det i undervisningen, genom att erbjuda eleverna tillträde till CD-

ROM-skivor och interaktiva webbplatser? Boström poängterar, vilket vi tidigare tagit upp, 

vikten av att fokusera på elevernas STARKA sidor. Genom att ge de elever som behärskar 

och uppskattar datoranvändning möjlighet att utnyttja denna kompetens i skolarbetet kan man 

stärka deras situation.  Dessutom har Skolverket klart och tydligt uttalat direktiv att olika 

medier ska finnas med som ett redskap i elevernas skapande i skolan och finnas som ett 

alternativ vid redovisningar och framställningar. Det handlar om det vidgade textbegreppet 

men också om att försöka uppfylla varje enskild individs behov och att som pedagog vara 

öppen för variationer i undervisningen för att tillfredsställa elevers olika inlärningsstilar 

baserade på Gardners teorier. Enligt Jedeskog (1994.s.86) uppfattar eleverna 

datoranvändningen i skolan som positiv. Det kan bero på den informella miljö som skapas och 

som mer liknar elevernas fritidsmiljö. Vidare anpassas skolan till eleverna, som upplever den 

som mindre tråkig. Detta förutsätter att alla elever kan använda dator under samma villkor. 

Multimedia måste enligt vår åsikt kunna räknas som ett vidgat begrepp av text. Vi har inte 

lyckats finna någon direkt anledning till att det vidgade textbegreppet en gång infördes i 

läroplanen trots att vi har sökt efter detta. Anledningen, tror vi, till att använda ett vidgat 

textbegrepp är just att ge unga chansen att utveckla förmågan att läsa alla olika sorters 

budskap som vårt samhälle består av. Eleverna behöver också en bred mediekompetens och 
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en förmåga till kritiskt granskning, det som vi tidigare benämnt critical literacy. Litteracitet 

innebär i det moderna samhället att, förutom traditionell räkning, läsning och skrivning, kunna 

behärska och tyda, läsa, andra former av medier och budskap såsom olika webbplatsers 

innehåll. Här gäller det att kunna ta in flera olika budskap samtidigt, som till exempel text, 

bild, filmsekvenser och eventuellt musik. För att ha möjlighet att hjälpa elever att 

vidareutveckla denna förmåga krävs att den som undervisar själv har kunskaper i ämnet och 

det är här, anser vi, det ofta brister. Förhoppningsvis kan exempelvis Multimediabyrån, vilken 

vi tidigare tagit upp, inspirera till fortbildning inom detta område och vi önskar även att 

lärarutbildningarna i ännu större utsträckning verkar för att ge blivande lärare ökade 

kunskaper och insikter i den multimediala världen. Detta kommer att bli nödvändigt, då 

framtidens redskap finns i den datoriserade världen och blir en självklarhet i vardagen, vilket 

de redan är för de flesta ungdomar genom exempelvis MSN. För dagens ungdomar är MSN 

vad telefonen var för tidigare generationers unga. Redskapen ingår redan i populärkulturen, 

vilket vi som pedagoger bör ta fasta på i skolan. 

De interaktiva webbplatser och den CD-ROM- skiva vi har analyserat ger nya möjligheter att 

bekanta sig med klassisk litteratur. Man kan få en bred överblick över vad olika verk handlar 

om utan att behöva läsa hela texterna. Som det är nu, tror vi att relativt många gymnasieelever 

har tillgång till datorer, åtminstone på vissa skolor har varje elev en egen bärbar dator, medan 

alla gymnasieskolor inte har tillgång till stora uppsättningar med klassiska verk. Detta har vi 

själva fått erfara under vår verksamhetsförlagda utbildning. 

Genom interaktiva webbplatser får man större möjlighet att stifta bekantskap med litteratur 

från olika epoker och man kan dessutom få en bild av författaren genom den information som 

finns tillgänglig. Ofta får man också veta mer om den tid vid vilken verket tillkom och de 

förutsättningar som då rådde. Det gör att man kan få en helhetsbild av verket och en större 

förståelse för språk, handling, eventuell samhällskritik etc. Det finns också bilder och 

illustrationer samt ibland även musik på dessa webbplatser. För att vidga textbegreppet, vilket 

läroplanerna förespråkar, är detta något vi uppfattar som positivt. Böcker har sina unika 

kvalitéer som exempelvis att de är fantasiutvecklande, eftersom läsaren själv får skapa bilder 

av själva handlingen. Det kommer alltid att finnas de elever som föredrar detta och det är 

viktigt att uppmuntra dem att fortsätta att läsa. Känslan av att hålla en bok i handen kan aldrig 

bli densamma som att läsa via datorn, men fördelar finns för elever som exempelvis har 

svårigheter att läsa, som vid dyslexi. Många program, webbplatser och CD-ROM-skivor är 

utrustade med automatisk uppläsning som kan väljas samtidigt som man kan följa med själv i 
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texten. Här kopplar vi till teorin om de olika lärstilarna vilken innebär att det måste finnas 

alternativ som passar så många elever som möjligt. En lärmiljö som erbjuder varierade former 

för inlärning främjar utvecklandet av kunskap och tänkande (Liberg, s.9).  

Att klassiker är något som alltid kommer att ligga i tiden finns flera exempel på. Det finns 

något som benämns: virtual reality, vilket kan översättas till virtuell verklighet (förkortat VR). 

Man kan beskriva detta som en värld som skapas med ett nätverk av datorer och som inte 

finns på riktigt. Ett exempel på en sådan virtuell värld är Second life där man har utvecklat det 

mesta av vad som finns i den verkliga världen. Second life skapades 2003 och användaren 

representeras här av något som kallas en avatar . Detta kan exempelvis vara en 

människoliknande figur, likt de som finns i moderna dataspel, vilken kan röra sig i denna 

värld och själv skapa virtuella föremål med olika egenskaper. Att det är deltagarna själva som 

är medskapande skiljer Second life från ett traditionellt dataspel. Människor från hela världen, 

över 18 år, kan mötas här och göra saker tillsammans precis som i vår verkliga värld men utan 

samma begränsningar. Här finns nu också, bland mycket annat, en teater, med ett 

teatersällskap som framför William Shakespeares  En midsommarnattsdröm. Detta är ett 

exempel på tidlösheten hos ett stort klassiskt verk och de möjligheter som den nya tekniken 

ger(wikipedia).  

Något vi saknar och inte har kunnat finna så mycket av är liknande interaktiva webbplatser 

som har skapats i Sverige. Här borde finnas samma förutsättningar att utveckla inspirerande 

och kreativa webbplatser där man bland annat kan ställa frågor och diskutera litteratur, som 

det finns bland universitet och högskolor i exempelvis USA och England. CD-ROM skivor 

med klassisk litteratur, liknande den vi beställt, är också något som man lättare skulle kunna 

använda i skolorna om de fanns på svenska. Det finns kanske en del undervisningsmaterial på 

CD-ROM som olika svenska läromedelsförlag kan erbjuda. Vi tror emellertid inte att det 

finns något som liknar den skiva vi har analyserat och som har ett lika omfattande innehåll. I 

alla fall har vi, trots ihärdigt sökande, inte kunnat finna någon.  

 Vår uppfattning är att användandet av interaktiva webbplatser är en outnyttjad resurs som kan 

användas i större omfattning i skolans värld och att man kan styrka detta genom läroplanens 

direktiv gällande det vidgade textbegreppet. Vi har själva varit helt omedvetna om att denna 

resurs finns att tillgå och att det finns så mycket material. Det kan kännas som om vissa 

platser inte håller så hög kvalitet men ju mer sidorna utnyttjas, desto högre borde kraven från 

användarna bli, vilket i sin tur rimligtvis borde leda till en positiv utveckling. Alla 

traditionella läromedel, som nu används i skolan, är inte heller alltid av högsta kvalité. Likväl 
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som man, som lärare, analyserar och bedömer nytt bokmaterial, likväl borde man kunna 

behandla multimedialt material likadant. Något vi ser som mycket viktigt är att elever får lära 

sig att vara källkritiska och att de får utbildning och hjälp med att träna upp denna förmåga, 

samt att de får möjlighet att lära sig att behärska och ta del av stora delar av den multimediala 

världen. Detta är en viktig aspekt som anses tillhöra litteracitet-begreppet. För att lotsa dem i 

denna ”djungel” av outforskad terräng behövs kartor och vägvisare. Med rätt hjälp kan det bli 

en spännande upptäcktsresa, i annat fall kan man helt gå vilse.  

Vår ambition var från början att utveckla en metod för en specifik klassiker som 

skulle kunna praktiseras bland eleverna i en gymnasieklass. Denna metod skulle 

sedan kunna prövas och utvärderas av lärare och elever. Vi insåg snart svårigheterna 

i detta. Dels behövde vi själva först och främst sätta oss in i den multimediala 

världen och det utbud som finns och dels är det svårt, vilket styrks av de teorier vi 

presenterar, att finna en modell som passar samtliga elever eftersom varje individ är 

unik och har sina speciella förutsättningar för lärande. Att utveckla en sådan modell 

och att omsätta den i praktiken är kanske ett ämne för kommande uppsatser. Vi har 

sonderat terrängen och funnit att det rimligtvis borde finnas stora potentialer för 

fortsatt forskning inom detta område. Vi kommer att följa denna utveckling med ett 

stort intresse när vi nu fått upp ögonen för de möjligheter som finns. Vilket vi för 

övrigt önskar att alla lärare skulle göra. 

 För att summera arbetet och våra nya kunskaper, skulle vi vilja återknyta till Stella 

Sjögren när hon citerar Gerd Arfwedsson. Arfwedsson säger att vågorna går höga på 

havet men att det händer väldigt lite på djupet. Detta uttalande handlade om att nya 

arbetssätt och riktlinjer från central nivå inte riktigt förmår nå ut i hela verksamheten. 

Likadant uppfattar vi att det är med multimedia i skolsammanhang. Man talar ofta 

om ny teknik när man talar om datoriserade hjälpmedel, men tekniken är egentligen 

inte så ny, den har bara svårt att få genomslagskraft. Att tekniken inte är ny ser man 

bland annat på de webbplatser vi besökt som funnits i ganska många år. Likadant är 

det med den CD-ROM-skiva vi har köpt, den är inte heller ny. Detta visar sig också 

när man tittar på forskningen, där det finns mångåriga projekt som både är 

genomförda och avslutade. Vår förhoppning är avslutningsvis att multimedia får en 

mer framträdande plats i skolan.  Svaret på vår frågeställning inledningsvis är att det 

finns oanade möjligheter till att arbeta med multimedia, dels i arbetet med litterära 

klassiker men även i många andra sammanhang.  
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10  Sammandrag 

I denna uppsats fokuserar vi på frågeställningen om det är lämpligt att arbeta 
multimedialt när man studerar klassisk litteratur på gymnasiet, och vilka alternativ 
som finns inom detta område. Vår metod har inneburit att vi har läst litteratur med 
anknytning till Gardners teori om de olika intelligenserna. Vi har också undersökt om 
det finns någon grund för multimedialt arbete i läroplanen, och då speciellt bland de 
delar som behandlar det vidgade textbegreppet eftersom det har en central roll i vår 
uppsats, samt bland teorier om inlärning. Litteracitet är ett annat begrepp som vi 
försöker ge en utförlig beskrivning av och som vi anser är relevant i sammanhanget.  

Vi har i vårt arbete valt att undersöka dels en CD-ROM-skiva, dels två interaktiva 
webbplatser innehållande klassisk litteratur. Det har varit svårt att hitta webbplatser 
som behandlar klassisk litteratur från Sverige, därför har vi fått vända oss till 
webbplatser från engelskspråkiga länder där utbudet är betydligt större. Samma 
problem har vi mött när vi sökt efter CD-ROM-skivor. Olika läromedelsföretag i 
Sverige distribuerar visserligen CD-ROM-skivor, men eftersom dessa inte är 
kostnadsfria och vi inte har funnit några som behandlar litterära klassiker valde vi att 
beställa en från England. 

Under arbetets gång har vi kunnat konstatera att det inte skrivits speciellt mycket 
inom detta ämne varför vi har fått förlita oss till de analyser vi själva har utfört. Våra 
diskussioner har berikat arbetet och vi har oftast kommit till samma slutsats när det 
gällt analyserna. Vi har kommit fram till att vår CD-ROM-skiva och de webbplatser 
vi undersökt innehåller mycket användbart material och att de lämpar sig väl i 
undervisningen bland eleverna. Vår slutsats blir därför att multimedia har mycket att 
erbjuda när det gäller studier om klassisk litteratur och vi tror att det är något som 
kan inspirera och motivera många elever. Vi tror också att många pedagoger är 
relativt ovetande om att denna resurs finns att tillgå och att det kan vara en av 
anledningarna till att man inte utnyttjar detta i större omfattning, samt att många 
saknar kunskap och metoder för att använda multimedia i undervisningssammanhang. 
Slutligen kan vi bara konstatera att multimedia definitivt är ett alternativ till den 
traditionella undervisningen, och förmodligen nödvändigt i framtidens skolor. 
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