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1. Inledning

I dagens samhälle förekommer berättande i de flesta medier och genrer, vilket också ställer

höga  krav  på  att  skolan  lär  elever  att  ta  ställning  till  andra  typer  av  berättande  utöver

litteratur.1 Lena Kåreland framhåller i  Barnboken i samhället (2013) att litteraturläsningen

måste  ställas  mot  bland  annat  berättande  genom  tv-spel  och  ställer  sig  frågan  om

”skönlitterära erfarenheter [är] bättre än eller överlägsna dem som förmedlas genom moderna

elektroniska bildbaserade medier”.2 Hon lyfter också fram att forskaren John B. Thompson

anser att även medierad erfarenhet bidrar till personlighetsutvecklingen.

Även  i  Läsa  bör  man  …? (2009),  framhäver  Kåreland  att  uppfattningarna  kring

svensklärarens  uppdrag  är  många  och  hon  diskuterar  vilken  funktion  och  relevans

skönlitteratur  har  i  skolan  idag.  Skönlitteraturens  plats  i  skolan  har  länge  debatterats,  då

åsikterna angående skönlitteraturens betydelse går isär. Ofta blir det en konflikt mellan det

eleverna föredrar och det lärarna vill förmedla, vilket tydligt visar att det finns olika sätt att se

på kultur och litteratur. Kåreland konstaterar att mycket tyder på att litteraturens roll i skolan

är under omvandling, då den medieteknologiska utvecklingen präglat de ungas läsvanor och

läsintressen.3 En del av denna medieteknologiska utveckling är adaptationer.

Adaptationer  finns  idag  överallt  och  som  Linda  Hutcheon  påpekar  i  A  Theory  of

Adaptation (2013)  lever  vi  idag  i  en  värld  där  kulturella  uttryck  återskapas  och  blir

kommersiella framgångar genom adaptationer. Så väl på teaterscenen som genom film och

tv-spel har det genom tiderna gjorts adaptationer för att nå nya kretsar.4 Ett exempel på detta

är  adaptationen  av  Dante  Alighieris  epos  Den  gudomliga  komedin till  tv-spelet  Dante's

Inferno.

Det  är  inte  ovanligt  att  elever  läser  utdrag  ur  Den  gudomliga  komedin i

svenskundervisningen, i alla fall att döma av aktuella läroböcker. Trots kritik och tidigare

försök  att  ersätta  läroboken  med  skönlitteratur  är  den  fortfarande  central  i  många

undervisningssituationer.5 Ämnet för denna uppsats tar  avstamp i  läroböckerna och ställer

frågan  om  spelandet  av  tv-spel  kan  vara  en  källa  till  lärande  i  överensstämmelse  med

1 Lena Kåreland, Barnboken i samhället, Lund: Studentlitteratur, 2013, s. 172–173.
2 Ibid., s. 172. 
3 Lena Kåreland (red.), Läsa bör man ...? Den skönlitterära texten i skola och lärarutbildning, Stockholm: 

Liber, 2009, s. 9.
4 Linda Hutcheon, A Theory of Adaptation, New York: Routledge, 2013, s. 2–3.
5 Sten-Olof Ullström, ”Frågor om litteratur. Om uppgiftskulturen i gymnasieskolan”, i Läsa bör man ...? Den

skönlitterära texten i skola och lärarutbildning, Lena Kåreland (red.), Stockholm: Liber, 2009, s. 118.

1



gymnasieskolans  läroplan  Läroplan,  examensmål  och  gymnasiegemensamma  ämnen  för

gymnasieskola 2011 (2011), i samma mån som läroböckernas skönlitterära utdrag.6 Går det

ens att jämföra lärande genom skönlitteratur och tv-spel?

1.1 Syfte och frågeställningar

Syftet med denna uppsats är  att genom en adaptationsanalys av delen ”Helvetet” i  Dante

Alighieris epos Den gudomliga komedin och tv-spelet Dante's Inferno undersöka om det går

att  se  likheter  mellan  kunskaperna  eleverna  kan  lära  sig  genom  att  läsa  eposet  med

kunskaperna som eleverna kan lära sig genom att spela tv-spelet. Som ett led i detta jämförs

de senare med den kunskap som läroböckerna vill förmedla, för att utreda i vilken mån det

för  eleverna  går  att  spela  tv-spelet  som  ett  alternativ  till  att  läsa  utdragen  för  att  lösa

läroböckernas uppgifter. Slutligen analyseras även i vilken grad dessa uppgifter bidrar till att

faktiskt öva elevernas litterära kompetens och om eleverna med hjälp av dessa har möjlighet

att  uppnå  svenskämnets  syfte.  Mer  specifikt  försöker  undersökningen  svara  på  följande

frågor:

• Vilka kunskaper går att förvärva genom att läsa delen ”Helvetet” i  Den gudomliga

komedin respektive spela Dante's Inferno?

• Går det att med tv-spelets hjälp lösa de uppgifter som finns om Dante och hans epos i

ett urval aktuella läroböcker i svenska för gymnasiet?

• I  vilken  mån bidrar  dessa  uppgifter  i  läroböckerna  till  att  utveckla  just  elevernas

litterära kompetens och att uppnå svenskämnets syfte som det formuleras i Gy 11? 

1.2 Tidigare forskning

Forskningen kring adaptationsteori,  tv-spel och lärande, uppgifter i  läroböcker och litterär

kompetens är omfattande. Nedan presenteras det urval som är relevant för denna uppsats.

En av  de  mest  berömda forskarna  kring  adaptationsteori  är  Linda  Hutcheon som i  A

Theory  of  Adaptation  använder  en  bred  tillämpning  av  begreppet.  Hon  beskriver  hur

adaptationer  fungerar  mellan  olika  medium  och  genrer  och  begränsar  inte  medium  till

litteratur och film, utan inkluderar även temaparker och tv-spel.7 Detta är anledningen till att

6 Skolverket,  Läroplan,  examensmål  och  gymnasiegemensamma  ämnen  för  gymnasieskola  2011,  2011,
www.skolverket.se, (2016-02-02). Fortsättningsvis förkortat Gy 11.

7 Hutcheon 2013.
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hennes  forskning  ligger  till  grund för  denna uppsats.  En annan forskare som skriver  om

adaptationsteori är Simone Murray. Hon presenterar sin syn på adaptationer i The Adaptation

Industry. The Cultural Economy of Contemporary Literary Adaptation (2013). Bokens fokus

ligger dock på adaptationer mellan böcker och film, och behandlar inte adaptationer mellan

böcker och tv-spel på djupet, varför den är av begränsad nytta för denna uppsats.8

Det finns ingen tidigare publicerad adaptationsanalys på avancerad nivå gällande eposet

Den  gudomliga  komedin och  tv-spelet  Dante's  Inferno.9 Däremot  finns  det  besläktade

undersökningar som utreder ludisering, det vill säga transponeringen från ett verk till ett spel

(till exempel skönlitteratur till tv-spel). En av dessa är uppsatsen ”Berättelse blir spel. Om

ludiseringen av J.K. Rowlings  Harry Potter and the Philosopher's stone” (2007) där Anna

Gunder  studerar  ludiseringen  av  romanen  Harry  Potter  and  the  Philosopher's  Stone till

datorspelet med samma namn. Hon har analyserat de två verkens gemensamma drag, vilket

gör  studien relevant  för  min undersökning.  Det  hon bland annat  kommer fram till  är  att

läsaren av romanen inte identifierar sig med huvudkaraktären på ett lika konkret sätt som

spelaren gör, men att läsar- och spelareffekter som spänning, nyfikenhet och överraskning

kan uppnås både i romanen och i spelet. Det blir också tydligt att spelet innehållsmässigt

följer  romanen  relativt  nära.  Dock  finns  det  element  i  romanen  som  inte  har  någon

motsvarighet i  spelet  och tvärtom. Även huvudkaraktärens inre och personliga utveckling

saknas i spelet, vilket är ett av romanens centrala teman.10

En som forskar kring ämnet spel och lärande är Jonas Linderoth, som i avhandlingen

Datorspelandets  mening.  Bortom  idén  om  den  interaktiva  illusionen (2004)  presenterar

resonemang kring datorspels pedagogiska möjligheter.  Han har det övergripande syftet  att

identifiera den mening barn tillskriver datorspel, bland annat för att producera kunskap kring

vad barnen lär sig av att spela datorspel.11 Hur studien är relevant för uppsatsen redovisas i

teoriavsnittet.

8 Simone Murray, The Adaptation Industry. The Cultural Economy of Contemporary Literary Adaptation, 
New York: Routledge, 2012. 

9 Två B-uppsatser har bidragit med inspiration till denna uppsats: Jesper Orbs undersökning Nio kretsar av 
inkonsekvens (Litteraturvetenskapliga institutionen, 2013) och Björn Fredbergers undersökning Ett helvetets 
tv-spel (Litteraturvetenskapliga institutionen, 2014). Undersökningarna är adaptationsanalyser av Den 
gudomliga komedin och Dante's Inferno med fokus på karaktärsskildring respektive hur berättelsen 
anpassats för en modern publik.

10 Anna Gunder, ”Berättelse blir spel. Om ludiseringen av J.K. Rowlings Harry Potter and the Philosopher's 
Stone”, i Datorspelandets dynamik. Lekar och roller i en digital kultur, Jonas Linderoth (red.), Lund: 
Studentlitteratur, 2007, s. 111–136.

11 Jonas Linderoth, Datorspelandets mening. Bortom idén om den interaktiva illusionen (diss.) (Göteborg 
Studies in Educational Sciences, 211), Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis, 2004, s. 13–14.
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Jonas Carlquists diskuterar i ”Playing the Story. Computer Games as a Narrative Genre”

(2002) vad som är karaktäristiskt för berättande i datorspel. Trots att det är spel för datorer

han studerar är det möjligt att relatera hans diskussion till tv-spel, vilket gör studien relevant

för denna uppsats. Genom att studera ett urval datorspel kommer han fram till att många av

dem  innehåller  berättande  element  men  att  de  också  måste  innehålla  komponenter  som

uppmuntrar spelaren till  att spela vidare. För att lösa detta gör spelutvecklarna ofta spelet

linjärt  så  att  olika  interaktionselement  kan inkluderas  för  att  skapa  ett  djup  som kan  ge

spelaren en känsla av delaktighet. Carlquists slutsats är att ”Computer games do not make

new stories, they just change the ways old stories are told. They let us play the story.”12

I sin studie  A Clash Between Game and Narrative. A Thesis on Computer Games and

Interactive Fiction (1999) diskuterar  även Jesper Juul berättande i datorspel. Han kommer

fram till att berättande i datorspel inte kan jämföras med berättandet i litteratur och att ”the

strength of the computer game [is] that it doesn't tell stories.”13 Han diskuterar även element

som gör att spelaren vill fortsätta spela, vilka redogörs för i undersökningen nedan.

På  Skolverkets  hemsida  går  det  att  läsa  att  läromedelsforskningen  spänner  över  ett

vidsträckt  område  och  att  ”[u]tvecklingen  har  gått  från  en  tonvikt  på  läroböcker  till  ett

multimodalt lärande där läraren kan koppla samman olika medier för ett pedagogiskt syfte.”14

Begreppet  läromedel  innefattar,  utöver  läroböcker,  även  ”texter  eller  andra  former  av

representationer i radio, TV, film, tidning, teater, serier, spel/digitala spel och datorer”.15 Den

forskning som finns kring läromedel  som är  relevant  för denna uppsats är  det  Sten-Olof

Ullströms  presenterar  i  kapitlet  ”Frågor  om  litteratur.  Om  uppgiftskulturen  i

gymnasieskolan”. Han har undersökt läromedel i ämnet svenska gällande uppgiftskulturen i

läroböcker för gymnasiet.16 Trots att undersökningen är gjord på läromedelspaket innan Gy

11 var aktuellt redogör han för tre sätt att dela in uppgifterna som fortfarande är relevanta:

uppgifter som läskontroll, uppgifter som flykt från texten och uppgifter för att dikta vidare. I

läromedelspaketen  som  Ullström  undersökte  dominerar  uppgifterna  som  fungerar  som

12 Jonas Carlquist, ”Playing the story . Computer games as a narrative genre”, Human IT, 2002:3, s. 7–53, e-
artikel, http://etjanst.hb.se/bhs/ith/3-02/jc.pdf (2016-03-10), s. 43. 

13 Jesper Juul, A Clash between Game and Narrative. A Thesis on Computer Games and Interactive Fiction, 
1999, https://www.jesperjuul.net/thesis/AClashBetweenGameAndNarrative.pdf (2016-03-10).

14 Skolverket, Tema Läromedel, http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/tema-laromedel 
(2016-04-05).

15 Skolverket, Vad är läromedel?, http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/tema-
laromedel/vad-ar-laromedel-1.181690 (2016-04-05).

16 Ullström 2009, s. 118–143.
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läskontroll.17 Problemet  med  dessa  menar  Ullström är  att  litteraturen  inte  är  i  fokus,  de

hämmar kommunikation med texten och dialog med andra elever och lärare.18 Om litteraturen

är i fokus är möjligheterna till att utveckla den litterära kompetensen större.

Magnus  Persson presenterar  även han forskning kring  läromedel  i  boken  Varför  läsa

litteratur?  Om  litteraturundervisningen  efter  den  kulturella  vändningen (2007),  där  han

analyserar läromedel i förhållande till svenskämnets kursplaner från och med år 2000.19 På

grund av dagens medieteknologiska mångfald diskuterar han argument för att läsa litteratur i

svenskämnets  skolundervisning.  Likaså  i  Den  goda  boken.  Samtida  föreställningar  om

litteratur  och läsning (2012)  granskar  Persson olika  föreställningar  kring  litteraturläsning

genom att  bland annat  undersöka svenskämnets  styrdokument,  för  att  besvara  frågan om

varför man ska läsa litteratur.20

1.3 Teori och metod

Som konstaterat  används  Linda  Hutcheons  adaptationsteori  i  uppsatsen  för  att  undersöka

adaptationsprocessen från  delen ”Helvetet” i Dantes epos  Den gudomliga komedin till  tv-

spelet  Dante's  Inferno.  För  att  reda ut  begreppet  litterär  kompetens  använder  jag mig av

Torells modellbeskrivning av  konstitutionell kompetens,  performanskompetens och  literary

transfer-kompetens, medan uppsatsens syn på digitala spel och lärande baseras på Linderoths

forskning kring digitala spel och lärande.21 I detta avsnitt redogör jag kortfattat för samtliga

dessa, men utreder också avslutningsvis uppgiftskulturen i ett urval läroböcker i svenska på

gymnasienivå och beskriver dem enligt Ullströms uppgiftskategorisering. 

1.3.1 Adaptationsteori

I  sin  A Theory  of  Adaptation definierar  Linda  Hutcheon  begreppet  adaptation  som ”an

extended,  deliberate,  announced  revisitation  of  a  particular  work  of  art”.22 Adaptationer,

menar  hon,  är  en  tolkning.  Om  denna  omtolkning  även  växlar  medier  sker  också  en

förändring  i  konventioner  och  symbolsystem. Begreppet  kan  delas  in  i  tre  olika

17 Ullström 2009, s. 129.
18 Ibid., s. 137.
19 Magnus Persson, Varför läsa litteratur? Om litteraturundervisningen efter den kulturella vändningen, Lund: 

Studentlitteratur, 2007.
20 Magnus Persson, Den goda boken. Samtida föreställningar om litteratur och läsning, Lund: Studentlitteratur,

2012.
21 Digitala spel täcker såväl datorspel som tv-spel.
22 Hutcheon 2013, s. 170.

5



användningsområden: adaption som en produkt, en process eller ett förhållningssätt. 

 Som produkt är en adaptation ett konkret konstnärligt uttryck som medvetet och öppet

förhåller sig till ett annat konstnärligt uttryck, vilket har återskapats i en ny form, ett nytt

medium,  med  en  ny  berättarstrategi  eller  i  en  ny  genre.  Dock  menar  Hutcheon  att  en

ordagrann översättning inte  är  möjlig,  utan  att  det  alltid  kommer  finnas  olikheter  mellan

verken.23 Adaptation  är  också den process  som sker  när  ett  verk  tolkas  och omskapas.  I

processen måste skaparen ofta förkorta och ta bort vissa delar eller utvidga materialet från

originalet. Processen är därmed dynamisk och skaparen har gjort verket till sitt eget i sin egen

samtid.  En  adaptation  är  alltså  inte  en  mekanisk  kopieringsprocess.24 Adaptationer  kan

dessutom beskrivas som ”[a]n acknowledged transposition of a recognizable other work or

works”, ”[a] creative and an interpretive act of appropriation/salvaging” och ”[a]n extended

intertextual engagement with the adapted work.”25 

För att adaptationen ska bli framgångsrik bör den tilltala två olika typer av publik: de som

känner till  verket och de som inte gör det.26 Det bör även tilläggas att upplevelsen av att

exempelvis  spela  ett  tv-spel  baserat  på  ett  litterärt  verk  är  annorlunda  om spelaren  läst

originalverket innan. Som spelare av ett adapterat verk blir man inte bara aktiv i en värld man

tidigare upplevt i fantasin, man får dessutom agera som någon eller några av dess karaktärer.

De kunskaper, förväntningar och funderingar spelaren har inför spelandet spelar följaktligen

in.27 Alltså kommer det ha betydelse om eleverna läst eposet Den gudomliga komedin innan

de spelar Dante's Inferno.

1.3.2 Litterär kompetens

Synen på litterär kompetens och hur den tar sig uttryck utgår i denna uppsats från forskaren

Örjan Torell. Han presenterar en modellbeskrivning av litterär kompetens i rapporten Hur gör

man en litteraturläsare? Om skolans litteraturundervisning i Sverige, Ryssland och Finland

(2002)  och menar  att  modellen  kan  fungera  ”som  instrument  för  att  kategorisera  och

kvalitetsbestämma läsarbeteenden”.28 Han reder även ut begreppen konstitutionell kompetens,

performanskompetens och  literary transfer-kompetens.  Spänningsförhållandet mellan dessa

23 Hutcheon 2013, s. 16–18.
24 Ibid., s. 18–21.
25 Ibid., s. 8.
26 Ibid., s. 121.
27 Hutcheon 2013, s. 8–9, 11; Gunder 2007, s. 129.
28 Örjan Torell, Hur gör man en litteraturläsare? Om skolans litteraturundervisning i Sverige, Ryssland och 

Finland, Örjan Torell (red.), Härnösand; Östersund: Institutionen för humaniora, Mitthögskolan, 2002, s. 81.
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tre kompetenser beskrivs som ”tre poler runt ett dialogiskt centrum”.29 Den konstitutionella

kompetensen är en medfödd förmåga som människor besitter för att förstå och tolka fiktion.

Fiktionsskapandet  är  alltså  förkonventionellt  och  inte  socialt  inlärt.  Det  Torell  benämner

performanskompetens beskriver han som en artificiell och socialt förvärvad kompetens som

syftar  på  den  inlärda  förmågan  att  tala  om  litterära  texter.  Människan  behärskar  denna

kompetens när hen kan tala om textens struktur i termer av till  exempel komposition och

teknik, alltså det som bland annat lärs ut i gymnasieskolans litteraturundervisning.30 Torell

menar att denna kunskap är en grundfaktor och en delfunktion men att ”alltför ensidig träning

[…] kan automatisera estetiken så att läsaren tolkar texten enligt inlärda mönster utan att

tänka själv” och att det således finns en risk att läsaren inte kan relatera texten till sitt eget

jag.31 Den  tredje  kompetensen  i  Torells  modell  är  literary  transfer-kompetensen,  vilket

innebär förmågan att koppla egna erfarenheter till textens innehåll. Denna kompetens, menar

han,  kan balansera läsarens  tolkningar  som baseras  på  performanskompetensen så  att  det

råder en jämvikt som motverkar en literary transfer-blockering. En sådan blockering innebär

att  läsarens  egna erfarenheter  och textens  jag (dvs.  det subjekt som läsaren projicerar  på

texten) dominerar hens tolkning så att textens du hamnar i skymundan. Detta är ett fenomen

som Torell  menar  har  en benägenhet  att  skapa  en  egocentrisk  läsning där  läsaren  mister

färdigheten att kunna göra upptäckter i texten. Den pedagogiska vinsten med literary transfer

är dock att det kan användas som ett verktyg för att engagera elever genom att använda sig av

deras egna erfarenheter.32

För att dessa tre kompetenser, och således den litterära kompetensen, ska fungera optimalt

framhåller Torell att det bör råda balans mellan kompetenserna. För att hålla denna balans

borde läsningen kännetecknas av ”en stark jagkänsla och en aktiv nyfikenhet på de spår av en

främmande personlighet utanför läsarens eget jag som finns i texten”.33 Torell beskriver att de

tre kompetenserna kan ses som tre spetsar av en triangel och sammanfattar samspelet som

följer: 

Om triangeln  börjar  svänga  åt  vänster  drabbas  läsningen  av  performansblockeringar,  om den

svänger åt höger blir den literary transfer-blockerad. Därför är det viktigt att den hänger ordentligt

29 Torell 2002, s. 82.
30 Ibid., s. 82–84.
31 Ibid., s. 84.
32 Ibid., s. 85–87.
33 Ibid., s. 88.
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fast i den övre spetsens konstitutionella kompetens – och därmed hålls på plats i förhållande till sitt

dialogiska centrum.34

1.3.3 Digitala spel och lärande

Uppsatsens syn på digitala spel och lärande ansluter sig till Jonas Linderoths syn, som den

framställs  i  hans  avhandling Datorspelandets  mening.  Bortom  idén  om  den  interaktiva

illusionen, vilken dock är mer relevant för uppsatsens slutdiskussion än själva analysen. Han

beskriver att det i forskningen om digitala spel och lärande går att se två frågeställningsfokus,

dels de antagna lärandeobjekten och dels spelens potential och pedagogiska styrka.35 Rörande

digitala spel och lärande av generella förmågor menar forskningen att digitala spel kan ha en

positiv effekt på spelaren. Förmågor som problemlösning, metakognition, spatiala förmågor,

slutledningsförmågor och induktivt resonerande sägs kunna utvecklas med hjälp av digitala

spel.  Problemet  är  dock  att  trots  att  de  digitala  spelen  tycks  vara  relevanta  i  en

undervisningssituation och eleverna verkar lära sig någonting, är det inte en garanti att det

bidrar till lärande. När en elev spelar ett icke-pedagogiskt spel kan det argumenteras för att

hen lär sig vissa generella förmågor, medan dessa spel anses sakna relevant innehåll, som

information kring konst, fysik, litteratur och historia.36 

Som Linderoth påpekar behöver ett digitalt spel inte vara utvecklat i pedagogiskt syfte för

att utveckla dessa förmågor. Han ser dock kunskapen som domänspecifik och att ”[t]ransfer

mellan spel och annan användning av informationsteknik kan därför inte tas för given”.37 Det

är  följaktligen  inte  säkert  att  eleverna  tillägnar  sig  kunskaper  som  kan  hjälpa  i

undervisningsmiljöer om de spelar tv-spel på fritiden.

Gällande studiet  av digitala spels potential  och pedagogiska styrka urskiljer  Linderoth

fyra centrala argument för att använda digitala spel i undervisningen: ”lek som utveckling, en

ny generation av lärande,  underhållande form förbättrar lärandet och slutligen  dynamiska

representationer.”38 Ett  exempel  på  dynamisk  representation  som  Linderoth  beskriver  är

multimodalitet, vilket innebär att undervisning både kan och bör kombinera uttryck såsom

bild, ljud och text. Ett annat exempel på dynamisk representation är interaktivitet som i likhet

34 Torell 2002.
35 Linderoth 2004, s. 28.
36 Ibid., s. 29–30, 32.
37 Ibid., s. 30.
38 Ibid., s. 28. 
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med multimodalitet är närmast unikt för digitala medieformer.39 

1.3.4 Uppgiftskulturen i läroböcker

Sten-Olof Ullström redogör i ”Frågor om litteratur. Om uppgiftskulturen i gymnasieskolan”

för  olika  mönster  som  han  urskiljer  hos  uppgifter  som  är  relaterade  till  utdrag  i  olika

läroböcker.  Genom att  studera olika läromedelspaket i  ämnet svenska för gymnasieskolan

urskiljer  han olika  uppgiftskulturer  som han kategoriserar  som  uppgifter  som läskontroll,

uppgifter som flykt från texten och uppgifter för att dikta vidare.40 Uppgifter som läskontroll

fungerar som ett sätt att mäta elevernas läsförmåga och utgörs av slutna frågeställningar som

uppmuntrar till en icke-litterär läsart och till att söka upp svar utan att läsa texten, med så

kallade matchningstekniker. Tanken är dock att eleverna först ska läsa och förstå texten innan

de kan lösa uppgifterna.41 Uppgifter som flykt från texten innebär att en lösning av uppgiften

inte finns i texten, utan i läsaren. Nivån på uppgifterna ligger på ett mer generellt och allmänt

plan men använder texten som utgångspunkt för diskussion eller andra aktiviteter. Ullström

menar att dessa uppgifter är problematiska då de ofta medför att eleverna inte läser texterna

på  djupet.42 Uppgifter  för  att  dikta  vidare betyder  att texten  fungerar  som  stimuli  för

elevernas egna skrivande så att de själva kan arbeta vidare utan stöd från texten. Uppgifterna

fungerar alltså snarare som ersättning istället för att komplettera och vidga litteraturstudiet.43 

1.3.5 Svenskämnets centrala innehåll enligt gymnasieskolans läroplan

I  Gy 11 står svenskämnets syfte formulerat, vilket jag använder för att reda ut om tv-spelet

Dante's Inferno kan hjälpa eleverna att  uppnå svenskämnets syfte. Som Petra Magnusson

påpekar  i  sin  studie Meningsskapandets  möjligheter.  Multimodal  teoribildning  och

multiliteracies i skolan  (2014)  finns det i svenskämnets syftesbeskrivning i  Gy 11 en viss

medvetenhet om att de meningserbjudanden som finns idag inte enbart är skriftliga. Detta är

dock inget som fördjupas och tydliggörs.44 Anledningen till detta menar hon är att den vaga

benämningen andra medier inte reds ut. Medieformer, som till exempel tv-spel, erbjuder ett

multimodalt  meningsskapande  genom  användningen  av  flera  teckenvärldar.

39 Linderoth 2004, s. 37–38.
40 Ullström 2009, s. 118–143.
41 Ibid., s. 126–131.
42 Ibid., s. 131–135.
43 Ibid., s. 135–136.
44 Petra Magnusson,  Meningsskapandets möjligheter.  Multimodal teoribildning och multiliteracies i skolan,

2014, http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:892864/FULLTEXT01.pdf (2016-02-14).
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Meningserbjudanden  har  ökat  i  tillgänglighet  i  och  med  att  textbegreppet  utvidgats  och

förekommer  numer  i  olika  eller  kombinerade  former  av  bland  annat  skriftliga,  talade,

visuella, auditiva och rörliga element. Alla dessa nya plattformar konkurrerar med litteraturen

och har ökat meningsskapandets möjligheter till interaktion.45 Magnusson hävdar att ”[d]en

medieteknologiska utvecklingen är betydelsefull för aspekter som också anses vara väsentliga

i skönlitteraturen, det vill säga berättandet, fantasin och anknytningen till det verkliga livet.”46

Vidare beskrivs det i Gy 11  vad eleverna ska lära sig under svenskundervisningen. Det

som är relevant för denna undersökning är följande syften:

4. Förmåga att läsa, arbeta med, reflektera över och kritiskt granska texter samt producera egna

texter med utgångspunkt i det lästa.

5. Kunskaper om centrala svenska och internationella skönlitterära verk och författarskap samt

förmåga att sätta in dessa i ett sammanhang.

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

tider, dels i film och andra medier.

7.  Förmåga att läsa,  arbeta med och reflektera över skönlitteratur från olika tider och kulturer

författade av såväl kvinnor som män samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa.47

Uppgifterna i läroböckerna bör alltså kunna kopplas samman med denna syftesbeskrivning. 

1.4 Material

Nedan redogör jag för eposet Den gudomliga komedin, tv-spelet  Dante's Inferno och de tre

läroböcker som utgör det material undersökningen är baserad på.

1.4.1 Den gudomliga komedin

Dante  Alighieris  epos  Den gudomliga  komedin (1309–1321)  är  en  av  den  västerländska

litteraturens största klassiker och beskrivs av  Eugene Napoleon Tigerstedt i  Dante. Tiden,

mannen,  verket (1967)  inte  bara  som  en  florentinsk  skandalkrönika,  utan  även  som  ett

straffregister över dåtidens Italien.48 Verket är uppdelat i de tre delarna ”Helvetet”, även känd

som ”Inferno”, ”Skärselden” och ”Paradiset”, vilka är uppbyggda av 34, 33 respektive 33

sånger. Eposet är skrivet i versmåttet terziner, vilket innebär att verserna består av tre rader

45 Magnusson 2014, s. 208–209, 226.
46 Ibid., s. 227.
47 Skolverket 2011, s. 161.
48 Eugéne Napoleon Tigerstedt, Dante. Tiden, mannen, verket, Stockholm: Bonnier, 1967, s. 34.
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där den mellersta raden rimmar med följande terzins första och tredje rad. Detta försvinner

dock ofta i svenska översättningar för att vara trogen verkets innehåll.49 Dante vägleds genom

helvetes  nio  kretsar  av  Vergilius  med  destinationen paradiset,  där  Beatrice  väntar.  Delen

”Helvetet” beskriver alltså dessa nio kretsar av synd, vilka som finns där och vilket straff de

därmed fått.  Det har gjorts  ett  flertal  översättningar av verket,  varav denna undersökning

baseras på Ingvar Björkesons översättning från 2006.50 

1.4.2 Tv-spelet Dante's Inferno

En av  många  adaptationer  av  Den gudomliga  komedin är  tv-spelet  Dante's  Inferno  som

utgavs av spelstudion Visceral Games 2010 till spelkonsolerna Playstation 3 och Xbox 360.51

Tv-spelet  är  baserat  på  eposets  första  del  ”Helvetet”  och  spelaren  får  följa  den  fiktiva

karaktären  Dante  på  hans  resa  genom underjorden.  Spelet  spelas  i  tredje  person,  tillhör

actiongenren och benämns även som ett ”hack and slash”-spel, vilket innebär att spelaren ofta

ska slå sig igenom stora mängder av fiender och att spelet till stor del innehåller närstrider.

Därav innehåller tv-spelet blod och grafiska scener, vilket kombinerat med nakenhet gör att

spelet har en rekommenderad åldersgräns i Sverige på 18 år. 

I tv-spelet följer Vergilius Dante ner genom helvetets nio kretsar av synd. Dante är dock

inte  en passiv medvandrare längre,  utan  spelaren får  agera genom tempelriddaren Dante.

Efter att han har dräpt Döden och tagit hans lie kan han rädda sin fru Beatrice från Lucifer.

Personer från dikten dyker även upp i spelet, där spelaren har möjlighet att antingen fördöma

dem till att för evigt vara kvar i helvetet eller benåda syndare så att de kommer till paradiset,

detta efter en kort presentation av vad de heter och vilken synd de begått. 

Att fördöma och benåda ger olika värden i två olika poängsystem, som båda gör Dante

bättre. Inget av systemen är bättre än det andra, de är endast två olika sätt att agera genom

spelet.  Tv-spelet  tematiserar  ont  mot  gott  frekvent.  Dels  i  valet  mellan  att  fördöma och

benåda syndare och dels i  de vapen han bär.  Tillsammans med Dödens lie  bär han även

Beatrices  kors,  vilket  Dante  använder  för  att  frambringa  magi.  Det  finns  också  många

bibliska symboler som olika artefakter, den förbjudna frukten och flertalet ormar. 

Dantes resa genom helvetet sker med olika varianter av förflyttning som att klättra, svinga

sig från rep, miljöbaserade pussel och fällor. Miljön och de fiender Dante möter i tv-spelet är

49 Tigerstedt 1967, s. 160–161.
50 Dante Alighieri,  Den gudomliga komedin (1309-1321), sv. övers. Ingvar Björkeson, Stockholm: Natur och

Kultur, 2006.
51 Dante’s Inferno [Tv-spel], Visceral Games, 2010.
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ofta inspirerad av den krets av synd spelaren befinner sig i och genom att emellanåt kunna

tala med Vergilius får spelaren mer information kring de straff som syndarna i kretsen måste

genomlida. Information kring syndarnas brott och de fiender som Dante möter i helvetet,

samt  Vergilius  kommentarer,  dokumenteras  så  att  spelaren  konstant  kan  påminna sig om

informationen. I tv-spelet förekommer även citat från Den gudomliga komedin om spelaren

skulle se sig besegrad.

1.4.3 Tre läroböcker

De läroboksuppgifter som studeras i denna uppsats är uppgifter som relateras till utdrag ur

Den  gudomliga  komedin i  läroböckerna  Svenska  impulser  2 (2012),  Svenska  Timmar

antologin (2012) och Fixa Litteraturen 2 (2015). Urvalet av läroböcker är baserat på vad jag

själv  mött  under  ämneslärarutbildningens  verksamhetsförlagda  utbildning  samt  att  de  är

skrivna efter 2011 och därmed kopplade till gymnasieskolans läroplan Gy 11. Det utdrag som

finns  i  dessa tre  läroböcker  från delen  ”Helvetet”  i  Den gudomliga komedin är  alla  från

samma översättning av Ingvar Björkeson.

I  Svenska impulser 2 presenteras Dante och hans liv, samtid och verk på åtta sidor med

både bilder och text under avsnittet ”Medeltiden”. Det finns tillhörande ordförklaringar och

information om Dantes sätt att berätta. I läroboken nämns också att Den gudomliga komedin

lever vidare i det nya mediet tv-spelet  Dante's Inferno. Utdraget eleverna ska läsa är taget

från den åttonde kretsen i delen ”Helvetet”, raderna 22–39 och 73–99 av totalt 136 rader, från

sång XVIII.52 

I Svenska Timmar antologin presenteras Dante på fyra sidor i endast text under avsnittet

”Medeltiden”. Det finns en kort introduktion till utdraget, ordförklaringar och ett utdrag ur

den nionde kretsen i helvetet. Utdraget utgörs av raderna 10–96 av 139 från sång XXXIV.53 

I läroboken Fixa Litteraturen 2 finns information om Dante, hans samtid och verk under

avsnittet ”Himmel och Helvete” på sex sidor, varierat med text och bild. Utdraget är från den

nionde kretsen och utgörs av raderna 10–139 av 139, från sång XXXIV.54 

52 Carl-Johan Markstedt & Sven Eriksson, Svenska impulser 2, Stockholm: Sanoma Utbildning, 2012, s. 100–
101; Björkeson 2006, s. 79–83.

53 Svante Skoglund, Svenska Timmar antologin, Malmö: Gleerups Utbildning, 2012, s. 67–69; Björkeson 2006,
s. 143–147.

54 Pär Sahlin, Ann-Sofie Lindholm & Helga Stensson, Fixa Litteraturen 2, Stockholm: Natur och kultur, 2015, 
s. 62–67; Björkesson 2006, s. 143–147.
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1.5 Avgränsningar

Uppsatsen berör många områden som alla varit föremål för omfattande forskning. Det finns

dock  inte  utrymme  för  att  gå  igenom all  forskning  i  denna  uppsats  och  den  är  således

avgränsad och behandlar det som är mest relevant för frågeställningen.  Forskningen kring

digitala spel och lärande är därför avgränsad och huvudfokus är de kunskaper som elever kan

tillägna sig genom att spela tv-spel. Endast i begränsad omfattning diskuteras förmågor och

kompetenser då fokus ligger på de kunskaper om Dante och hans epos man kan få om man

spelar tv-spelet.  Vidare är undersökningen avgränsad till den del i  Den gudomliga komedin

som heter ”Helvetet”, då tv-spelet  Dante's Inferno endast är baserat på den delen. Jag har

också valt  att  avgränsa de läroböcker  som undersöks till  tre stycken.  Undersökningen tar

slutligen inte heller hänsyn till det nedladdningsbara innehållet som finns att tillgå till tv-

spelet Dante's Inferno, utan är endast fokuserad på grundspelet. 

1.6 Disposition

Efter denna inledande del följer undersökningen i del 2, vilken består av en adaptationsanalys

där  jag först  analyserar  adaptationen som helhet  och därefter  läroböckernas  utdrag  mer i

detalj.  Därefter  prövar  jag  adaptationsanalysen  mot  de  uppgifter  som  i  läroböckerna  är

relaterade  till  utdrag  från  Den gudomliga komedin. Detta  för  att  undersöka i  vilken mån

uppgifterna  kan lösas  genom att  läsa  delen  ”Helvetet”  respektive  spela  tv-spelet  Dante's

Inferno.  I  del  3  diskuteras  undersökningens  resultat  och  avslutningsvis  sammanfattas

uppsatsen i del 4. 
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2. Adaptationsanalys

Tv-spelet Dante's Inferno är likt delen ”Helvetet” i eposet Den gudomliga komedin uppdelat i

en inledning, helvetets nio kretsar och en avslutning. De nio kretsarna Limbo, Lust, Frosseri,

Girighet, Vrede, Kätteri, Våld, Bedrägeri och Förräderi  (eng. Limbo, Lust, Gluttony, Greed,

Anger,  Heresy,  Violence,  Fraud  och  Treachery)  är  i  tv-spelet  inspirerade  av  dikten.

Drivkraften bakom Dantes nedfärd till underjorden, hans identitet och relation till Vergilius

skiljer sig dock från förlagan. Eposet handlar i huvudsak om den resa Dante och Vergilius

tillsammans gör genom helvetet,  medan tv-spelet handlar om Dante och hans uppdrag att

rädda Beatrice från Lucifer.  Medan läsaren följer  en passivt vandrade diktare, är spelaren

istället en tempelriddare som med Dödens lie kan eliminera allt som kommer i hans väg.

Anledningen till att Dantes identitet skiljer sig går att förklara med vad Jesper Juul skriver i A

Clash Between Game and Narrative. A Thesis on Computer Games and Interactive Fiction:

det är för att göra spelaren mer aktiv och samtidigt vara trogen och anpassa berättelsen till tv-

spelsmediet, då Juul menar att vi inte läser tv-spelens  berättelser på samma sätt som när vi

läser en dikt.55 När det kommer till Dantes relation till Vergilius så är Vergilius inte längre

Dantes starka ledare och klippa, utan han har en mer passiv roll som spelaren både kan bortse

från och vända sig till. Beatrice är även hon en mer påtaglig drivkraft i tv-spelet än i eposet,

då spelets syfte är att rädda henne från Lucifer. Dante själv är långt mer komplex i tv-spelet.

Det  framkommer  bland  annat  att  han  syndat  genom  att  vara  otrogen  mot  Beatrice  och

spelaren får följa hans resa till förlåtelse.

För att hålla spelaren aktiv finns sekvenser där spelaren ska döda ett antal fiender innan

det går att ta sig vidare, vilka oftast är inspirerade av den krets de finns i. För att avancera i

spelet måste spelaren även klara vissa pussel där både snabbhet och tankeförmåga sätts på

prov. Detta är komponenter, menar Juul, som bidrar till att skapa lust och drivkraft i tv-spel

för att få spelaren att vilja fortsätta spela. Till skillnad från i tv-spel vet inte läsaren hur en

bok slutar och måste alltså fortsätta läsa för att få reda på slutet. I tv-spel är slutet istället ofta

redan känt. Spelaren ska till exempel rädda världen eller, som i detta fall, rädda Beatrice. Att

undersöka vad man som spelare kan göra och att uppleva spelets  spänning är drivkraften

snarare än att uppleva berättelsen. Själva drivkraften ligger alltså i att aktualisera det redan

kända slutet.56 

55 Juul 1999, s. 54.
56 Ibid., s. 50–51.
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Dikten har i tv-spelet översatts till ständigt visuellt våld och nakenhet. Även om spelaren

använder ungefär hälften av tiden till att lösa pussel och orientera sig och den andra hälften

till att slå sig fram bland fiender, så är miljön ständigt våldsam, både visuellt och auditivt.

Den visuella miljön är tydligt designad i enlighet med kretsens namn och olika symboler

används för att förstärka intrycket av att spelaren befinner sig i helvetet. Till exempel finns

det i  kretsen Lust  en otalig mängd fallossymboler  och i  kretsen Limbo möts spelaren av

odöpta barn som hen måste ta av daga. Samtidigt hör spelaren ständigt skrik och kvidande

ljud i bakgrunden från personer som plågas. Själva dikten finns dock kvar i form av ett urval

citat som uppenbarar sig om spelaren skulle se sig besegrad. En någorlunda erfaren spelare

kan spela igenom tv-spelet på cirka sex timmar. Skulle hen besegras omkring 60 gånger möts

hen uppskattningsvis av 29 slumpade citat som utgörs av en till tre versrader ur 16 av de 34

sångerna. Väljer spelaren dessutom att interagera med Vergilius vid alla 28 tillfällen som ges

samt interagerar med alla 27 fördömda själar, får spelaren mer bakgrundshistoria som kan

relateras  till  originalverket  än  om  tv-spelet  slutförs  utan  denna  interaktion.  Detta  förser

spelaren med en bild av dikten och fragment av originalverket. Miljöerna i helvetets kretsar

liknar också dem i verket genom beskrivning och grafik. I eposet beskrivs miljön bland annat

som möglig och Dante ser flertalet murar, vilket visualiseras i tv-spelet. I vilken krets Dante

befinner sig är dock tydligare i tv-spelet där spelaren får information från miljön, från text på

skärmen och i dialog med Vergilius. 

Om  speltillverkaren  ger  spelaren  för  många  valmöjligheter  som  har  en  inverkan  på

berättelsen,  finns  det  enligt  Jonas  Carlquist  i  ”Playing  the  Story.  Computer  Games  as  a

Narrative Genre”, risk för att spelaren bryter mot spelets syfte.57 Det kan vara orsaken till att

Dante's Inferno är linjärt och att det inte finns något utrymme för spelaren att göra avgörande

val som påverkar utgången. Till följd av detta blir tv-spelet troget originalverket och spelaren,

likt läsaren av dikten, följer en förutbestämd berättelse. 

Enligt  Anna Gunder  har  den norske forskaren  Espen Aarseth  uttryckt  att  datorspel  är

”forms of spatial discourse”, som ”celebrate and explore spatial representation as their central

motif and raison d'être”. Hon menar därför att spatiala drag är vad som utmärker skillnaden

mellan spel och litteratur. Skillnaderna är att litteraturen använder sig av typografisk text och

spel av visuella och auditiva medel.58 Likheter rörande den spatiala representationen mellan

tv-spelet  Dante's Inferno och det epos spelet bygger på är att spelaren ständigt får reda på,

57 Carlquist 2002, s. 19. 
58 Gunder 2007, s. 121.
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mer eller mindre tydligt, var Dante befinner sig, med hjälp av text på skärmen, i dialoger och

i hur miljön visualiseras.

Vergilius vandrar inte ständigt bredvid Dante i tv-spelet utan uppenbarar sig emellanåt så

att spelaren kan interagera med honom för att få information. I dialogen framkommer vilka

typer av brott personerna i kretsen har begått och vilka straff de därmed måste genomlida.

Under spelets gång möter Dante dessa fördömda själar, som likt skuggor sitter ihopkrupna på

marken,  vilka  alla  saknar  utmärkande  drag  och  därmed  ser  likadana  ut.  Spelaren  får

information om vem personen är och vad hen gjort för att hamna i just denna krets i helvetet

och får därefter välja att fördöma eller benåda syndaren. I och med att spelaren själv får välja

om personerna bör stanna i helvetet eller ska benådas, något som Dante själv bestämt när han

skrev dikten, förses tv-spelet med ett moraliskt perspektiv. Jonas Carlquist beskriver det som

att när spelaren får möjlighet att göra sådana aktiva val behöver inte det överensstämma med

spelets intentioner. När det gäller synen på moral kan den skilja sig beroende på person och

situation då spelaren kan agera på ett helt annat sätt än hur hen hade agerat i verkliga livet

eller på ett annat sätt än vad speltillverkarna tänkt.59 I fallet  Dante's Inferno tycks dock de

moraliska valen vara medvetna från spelutvecklarnas sida, men det hela kompliceras av att

handlingen att fördöma eller benåda en syndare ger Dante olika egenskaper, som till exempel

nya  attackkombinationer  eller  mer  hälsopoäng.  Spelaren  kan  därför  utan  hänsyn  välja

syndarens öde utefter vilken egenskap hen vill ha.

Vi förhåller oss enligt Linda Hutcheon olika till ett adapterat verk, både vad gäller nöje

och eventuell frustration, beroende på om vi erfarit originalet och vilket förhållande vi har till

det. Den förtrogenhet vi har till originalverket, vilka intertextuella förväntningar vi har när

det kommer till medium och genre och det specifika verket, spelar även in.60 En aspekt av att

en  adaptation ska bli lyckad är att konsumenten ofta eftersöker repetition kombinerat med

variation.61 Detta blir även tydligt beträffande tv-spel, där spelaren ofta är förtrogen med en

viss  tv-spelsstruktur  och  ett  visst  symbolsystem.  Adaptationer  är  således  en  typ  av

pånyttfödelse av någonting i ett nytt medium med nya konventioner.62 Särskilt en adaptation

från skönlitteratur till  tv-spel är vad Hutcheon kategoriserar som ”Telling → Interacting”.

Med detta menar hon att det mest signifikanta med tv-spel är den digitala värld som spelaren

träder in i, ett adapterat ”heterokosmos”. Hur vi reagerar på det visuella och auditiva i denna

59 Carlquist 2002, s. 19.
60 Hutcheon 2013, s. 21–22.
61 Ibid., s. 4.
62 Ibid., s. 33–34.
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värld kan skapa ett intensifierat engagemang som saknar motstycke i andra medier. Det kan

inte heller finnas luckor i tv-spelsvärldens berättelse på samma sätt som i böcker och film.

Därför måste skaparna tillämpa vissa regler som gör det möjligt för spelaren att navigera och

interagera med andra karaktärer och omgivningen, så kallat ”staging of interactivity”.63

En undersökning av adaptationsprocessen visar att spelutvecklarna inte gör anspråk på att

hålla  tv-spelet  Dante's  Inferno troget  gentemot eposet  och det  blir  då inte  vad Hutcheon

beskriver  som ”[a]n  acknowledged transposition  of  a  recognizable  work”.64 Adaptationen

ligger dock närmare de grupper av adaptationer som Hutcheon beskriver som ”[a] creative

and  an  interpretative  act  of  appropriation/salvaging”  och  ”[a]n  extended  intertextual

engagement with the adapted work”.65 Tv-spelet  blir därför,  likt  de flesta adaptationer, en

tolkning av verket snarare än en exakt överförd kopia.

2.1 Sång XVIII och XXXIV

De tre utdragen som finns i läroböckerna är hämtade från sång XVIII respektive XXXIV.

Därför följer en mer detaljerad adaptationsanalys av de sångerna nedan. 

I eposets sång XVIII befinner Dante sig i den åttonde kretsen Bedrägeri,  vilken också

benämns som orten Malebog. Det är grått och instängt och kring en enorm brunn sträcker sig

en ”cirkulär zon”, uppdelad i tio klyftor med broar som sträcker sig emellan dem. I dikten

beskrivs den första klyftan som full av ångestfulla syndare som nakna trängs med varandra,

medan piskande demoner får massorna att röra på sig. Här träffar Dante syndarna Venédico

Caccianemico och Jason, och läsaren får reda på deras synder och straff. Därefter beskrivs

den  andra  klyftan  där  gnäll  och  flåsande  hörs;  miljön  beskrivs  som klibbig  och  full  av

avföring.  Här  möter  Dante  Alessio  Interminei  och  Thais,  och  deras  synder  och  straff

beskrivs.66

I tv-spelet visualiseras helvetet som en stor underjordisk grotta och Dante kommer via en

hiss av sten ner till denna krets från föregående krets. Dante förklarar med en berättarröst att

det finns en plats i helvetet som kallas Malebog. I denna enorma grotta möter Dante Beatrice

som, likt en djävul, fått horn och har brinnande kläder på sig. Beatrice berättar att hon nu

tillhör Lucifer som måste göra sig av med rivalen Dante. Hon förklarar också att de som

63 Hutcheon 2013, s. 50–51.
64 Ibid., s. 8.
65 Ibid.
66 Björkeson 2006, s. 79–83.
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bryter mot kärlekens band för evigt måste straffas. På en bro som leder till de inre klyftorna

slåss därför spelaren med en djävulsliknande fiende, då Dantes synder får till följd att han hör

hemma i denna krets. Efter att ha besegrat fienden möter Dante Thais the Harlot och spelaren

får möjlighet att fördöma eller benåda henne efter en kort presentation av hennes synd. I

spelet  visualiseras  de  tio  klyftorna  som  tio  cirklar  där  spelaren  måste  klara  av  olika

utmaningar, en för varje cirkel, som baseras på de förmågor spelaren lärt sig spelet igenom –

till exempel testas spelarens snabbhet och uthållighet. Detta sker på olika plattformar som

Dante tar sig emellan med hjälp av hissar och broar. När spelaren klarat alla utmaningar blir

Beatrice  benådad  till  Paradiset.  Miljön  i  detta  avsnitt  är  karg  och  grå,  innehåller  nakna

gestalter i bak- och förgrund, statyer som speglar de olika cirklarnas olika bedragare samt

demoniska dörrar och fiender. På vissa platser kan Dante även klättra på väggarna. Då klättrar

han på syndare som våndas och kvider och ibland ber spelaren om hjälp. Syndarna som får

vada i latrinlämningar som beskrivs i dikten visualiseras inte i denna krets, det förekommer

dock liknande forsar på andra ställen i tv-spelet. Sammanfattningsvis finns det både likheter

och skillnader mellan tv-spelet och dikten. Båda berättelserna liknar varandra när det gäller

hur miljön beskrivs respektive visualiseras men i dikten möter Dante fler namngivna syndare

än i tv-spelet. Till exempel är den enda som förekommer i båda verken Thais medan Jason

saknas  som  karaktär  i  tv-spelet.  Utöver  detta  innehåller  tv-spelet  problemlösning  och

våldsinslag i mycket högre grad än dikten.

I eposets sång XXXIV befinner sig Dante i den nionde kretsen Förräderi. Dante tycker sig

se en väderkvarn med vingar i den täta dimman och tar skydd för vinden bakom Vergilius.

Miljön beskrivs som ett glasartat islandskap med fastfrusna människor. Vergilius påpekar att

väderkvarnen i själva verket är Dis och Dante blir alldeles kall. Han uttrycker att han varken

var levande eller död när han såg Lucifer. Lucifer beskrivs som fastfrusen upp till bröstet,

med tre huvuden, vilka har tre olika symboliska färger, stora vingar under huvudena som

skapar den vind som orsakar att Kokytossjön är igenfrusen. De sex ögonen gråter och det

rinner blodigt dregel från de tre hakorna. Varje mun tuggar på en syndare och syndaren i

mitten får också sin rygg sönderklöst. Judas är den som i mitten straffas hårdast, de andra två

är Brutus och Cassius. Vergilius tycker då att de sett allt och bör vandra vidare. Det beskrivs

hur de passerar en gravitationspunkt, världens mittpunkt, och vandrar uppåt igen. Till sist ber

Dante  Vergilius  säga  något  som ska  få  honom att  må  bättre,  varefter  Vergilius  nämner

helvetets centrala punkt Judecca. De vandrar vidare på en stig uppåt mot ett hål och träder ut
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för att återigen se himlen och dess stjärnor.67

I tv-spelet berättar Vergilius för Dante under nedstigningen till den nionde kretsen om de

tre jättarna som Dante uppfattar som torn i en stad. När Dante når den nionde kretsen hamnar

spelaren i ett islandskap och Vergilius pekar ut att Dis är den som skapar vinden. Detta är

sista gången spelaren möter Vergilius, men han säger dock att de ska ses på andra sidan.

Isbron spelaren tar sig fram på går sönder och Dante faller ner mot den bottenfrusna sjön

Kokytos där Dis är fastfrusen. I tv-spelet är Dis fastfrusen från höften och ned och fastkedjad

med ”the chains of Judecca”.  Dis har även här tre huvuden med vingar på hakorna. Han

tuggar inte på någon men har ränder i ansiktet som av tårar, och i en dialog mellan de två

nämner  Dis  andra  historiska  personer  som  han  påstår  varit  i  Dantes  situation  tidigare.

Spelaren får veta att Odysseus, Alexander den store, Attila, och Lancelot alla har varit där för

att besegra Lucifer men att ingen har en lika svart själ som Dante. Ur buken på Dis kliver

därefter Lucifer ut. Det görs alltså skillnad på Dis och Lucifer i tv-spelet eftersom Dis snarare

fungerar som ett skal till Lucifer än att vara ett annat namn på samma karaktär. Lucifer har

stora horn, avbrutna vingar på skuldrorna, endast ett huvud och bockhovar. Han påstår sig ha

använt  Beatrice som lockbete för att  kunna besegra den fördärvade Dante.  Därefter  möts

Dante och Lucifer i en slutstrid. Striden avbryts efter en stund och Lucifer påminner Dante

om att denne innan färden ner i helvetet dog av ett knivhugg i ryggen och kan därmed inte

lämna helvetet.  Med hjälp av själarna från Dantes avlidna familjemedlemmar, som Dante

räddat  genom  spelets  gång,  blir  han  dock  benådad.  Gravitationsskiftningen  visualiseras

genom att Dante, klädd som en tempelriddare, framträder på en yta likt en sjö där en naken

Dante som badar i ljus, avspeglas. Han kommer ut ur en grotta till en klippavsats och ser mot

skärselden i fjärran och precis som i dikten säger han ”I did not die, and I did not live” (jfr

”Jag dog ej, men vid liv var jag ej heller”68), emellertid vid en annan tidpunkt, och slänger

iväg tyget som är fastsytt  som ett kors på hans bröst. Tyget, där bilder av Dantes synder

beskrivs, förvandlas till en orm som slingrar sig iväg samtidigt som någon skrattar och texten

”To be continued” uppenbarar sig. 

Sammanfattningsvis kan sägas att den största skillnaden mellan Den gudomliga komedin

och Dante's Inferno är att Beatrice får en mer betydande roll i tv-spelet medan Jason saknas.

Spelaren  får  också  följa  Dantes  personlighetsutveckling  i  mycket  högre  grad  i  tv-spelet

gällande hans  resa till  frälsning.  Tv-spelet  innehåller  även långt  mer  problemlösning och

67 Björkeson 2006, s. 143–147.
68 Ibid., s. 144.
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våldsinslag än eposets sånger. De största likheterna finns i miljön då det i både dikt och tv-

spel ges en bild av ett sten- och isbelagt landskap samt att både dikt och tv-spel skildrar

förruttnelse och lidelse. 

2.2 Läroböckernas uppgiftskultur

Nedan prövar jag adaptationsanalysen mot läroböckernas uppgifter som jag benämnt enligt

Sten-Olof Ullströms kategorisering: uppgifter som läskontroll, uppgifter som flykt från texten

och uppgifter för att dikta vidare. Jag kommenterar även i vilken mån uppgifterna bidrar till

att specifikt utveckla elevernas litterära kompetens. 

2.2.1 Uppgifter som läskontroll

De tre läroböcker jag undersökt innehåller till största delen uppgifter som läskontroll. Dessa

uppgifter visar tydligt att lösningen inte går att finna någonstans förutom i utdraget. Fyra av

åtta uppgifter i Svenska impulser 2, samtliga fyra uppgifter i Svenska Timmar antologin och

elva av tretton uppgifter i Fixa Litteraturen 2 tillhör denna uppgiftskategori, totalt alltså 19 av

25 uppgifter.

I vilken  mån  går  det  då  att  lösa  dessa  uppgifter  utifrån  tv-spelet  Dante's  Inferno? I

Svenska impulser 2 finns fyra samtalsuppgifter, varav två kräver att eleverna också har läst

utdraget ur Den gudomliga komedin. Det går till exempel inte att svara på frågan ”Hur skiljer

sig Jason från de övriga syndarna? Varför straffas Jason i helvetet?”, genom att endast spela

Dante's Inferno då Jason inte  förekommer i  tv-spelet.69 Frågan ”På vilket  sätt  är  helvetet

realistiskt skildrat? Ge exempel!”70 är dock i princip möjlig att svara på genom att spela tv-

spelet då miljöerna och känslan av lidande har bevarats i adaptationsprocessen, och innehåller

symboler  som ofta  förknippas  med  hur  helvetet  ser  ut,  som till  exempel  demoner,  döda

människor och eld samt människor som lider. Dock kommer svaren skilja sig åt gällande

detaljer i hur helvetet är skildrat.

I  Svenska Timmar antologin finns endast fyra uppgifter i anslutning till utdraget, vilka

samtliga är uppgifter som läskontroll.71 De går inte att lösa två av dem genom att endast spela

Dante's Inferno då eleverna ska beskriva hur författaren har skrivit vissa delar. Eleverna ska

till exempel besvara frågan ”Hur skulle du vilja beskriva tonen i Dantes skildring av Lucifer

69 Markstedt & Eriksson 2012, s. 101.
70 Ibid.
71 Skoglund 2012, s. 70.
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– neutral,  avståndstagande,  medkännande etc.?”.72 De återstående två uppgifterna  handlar

snarare om berättelsen. Eleverna ska besvara frågan ”Vilken synd tycks Dante uppfatta som

den värsta?”,73 vilken går att besvara genom att både spela tv-spelet och läsa utdraget då det

tydligt framkommer i båda verken. De ska också besvara frågan ”Vilken roll för berättelsen

spelar här Dantes mästare,  den romerske författaren Vergilius?”,74 vilken även den går att

besvara  med  hjälp  av  tv-spelet.  Svaret  blir  dock  annorlunda  beroende  på  om  eleverna

besvarar frågan genom att spela tv-spelet eller genom att läsa utdraget, eftersom Vergilius har

en mer aktiv roll som ledare i eposet och en mer passiv biroll i tv-spelet.

Läroboken Fixa Litteraturen 2 innehåller sex förståelseuppgifter, fyra ”förklara”-uppgifter

och  en  diskussionsuppgift  som  samtliga  tillhör  denna  uppgiftskategori.  Ett  exempel  på

förståelseuppgifterna är frågan: ”Dante använder flera namn och uttryck för djävulen, bland

annat namnet 'Dis'. Ge minst tre exempel till på namn eller uttryck för djävulen som du hittar

i texten.”75 Denna fråga går inte att svara på genom att spela tv-spelet då speltillverkarna gör

skillnad på Dis och Lucifer. Två av förståelseuppgifterna frågar efter förklaringar som inte

behandlas i Dante's Inferno, till exempel vilka de tre personerna är som djävulen tuggar på.

De  tre uppgifterna  som läskontroll som återstår  går  att  lösa  med  hjälp  av  tv-spelet,  till

exempel  frågan  ”Vilka  straff  utsätts  syndarna  i  den  nedersta  kretsen  för?”.76 Denna

information får spelaren i dialog med Vergilius som förklarar att ”in the seat of the Devil

himself, every traitor is consumed eternally”.77 Detta är dock inget som visualiseras. För att

svara på de fyra ”förklara”-uppgifterna ska eleverna förklara vissa ord och uttryck som finns i

Den gudomliga komedin och erfordrar således texten så att orden och uttrycken kan läsas i sin

kontext.  Dessa  uppgifter  frågar  nämligen  efter  specifika  formuleringar  som finns  i  Den

gudomliga komedin. När det gäller diskussionsuppgiften ska eleverna besvara frågan: ”Hur

tar sig Dante och Vergilius ut från helvetet?”78 Inte heller detta går att besvara med hjälp av

tv-spelet då det inte visualiseras i tv-spelet hur Dante klättrar ut ur helvetet.

Denna kategori av uppgifter dominerar i de undersökta läroböckerna. Ullström, som också

kommer till denna konklusion, anser att detta är problematiskt då han menar att denna sorts

uppgifter uppmuntrar eleverna till en icke-litterär läsart. Han påpekar också att studier visar

72 Skoglund 2012, s. 70.
73 Ibid.
74 Ibid.
75 Sahlin, Lindholm & Stensson 2015, s. 66.
76 Ibid.
77 Dante’s Inferno [Tv-spel], Visceral Games, 2010.
78 Ibid., s. 67.
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att denna kategori av uppgifter uppmuntrar till att eleverna använder studiestrategier som går

ut på att söka upp svar på frågor i texten utan att behöva läsa igenom texten först. Vilket i sin

tur riskerar att eleverna, istället för att lära sig innehållet och strukturen, lär sig texten i sig

med hjälp av en så kallad matchningsteknik. Detta kan istället motverka de förmågor som

utgör den litterära kompetensen.79 Då dessa uppgifter som läskontroll inte tränar eleverna att

uttala sig om den litterära texten och dess struktur, och inte heller uppmuntrar eleverna till att

koppla texten till den egna verkligheten och egna erfarenheter, ges inte utrymme till att träna

de tre polerna av litterär kompetens. Endast åtta av dessa nitton uppgifter går dock att lösa

med hjälp av tv-spelet,  varav vissa lösningar emellertid skiljer sig något beroende på om

uppgifterna löses med hjälp av tv-spelet eller eposet. Detta innebär att det blir problematiskt

att ersätta utdraget med tv-spelet utan att också anpassa uppgifterna.

2.2.2 Uppgifter som flykt från texten

Uppgifter som fungerar som flykt från texten finns det en av i Svenska impulser 2 och två i

Fixa litteraturen 2. 

Svenska  impulser  2 innehåller  en  diskussionsuppgift  där eleverna  ska  ta  ställning  till

varför Jason blev behandlad som han blev, trots att han tillhör en annan religion. Uppgiften

lyder: ”Hur ser du på att Jason från tragedin Medea straffas efter den kristna etiken om hur

man ska handla mot sina medmänniskor – han tillhörde ju den antika kulturen som kom före

kristendomen och kunde inte veta något om den religionen?”.80 Denna uppgift går inte att lösa

med hjälp av tv-spelet. Dels på grund av att Jason inte finns med som en karaktär i det, dels

på grund av att lösningen finns utanför dikten och kräver därmed inte heller att eleverna läser

utdraget.

I Fixa litteraturen 2 finns som sagt två diskussionsuppgifter som tillhör denna kategori.81

Till detta kommer att en av läsförståelseuppgifterna som egentligen klassas som uppgift för

läskontroll har dock ett inslag av kategorin  uppgift som flykt från texten då eleverna ska ta

reda på mer om syndarna, vilka de var och vilka de förrådde. Eftersom det specificeras att det

gäller de tre som straffas hårdast så går det inte att använda tv-spelet då detta inte visualiseras

eller  beskrivs  i  textfragment.  Eleverna  ska  enligt  diskussionsuppgifterna  redogöra  för  sin

egen bild av helvetet och jämföra den med Dantes bild samt spekulera kring vilka tre syndare

79 Ullström 2009, s. 129–130.
80 Markstedt & Eriksson 2012, s. 103.
81 Sahlin, Lindholm & Stensson 2015, s. 66–67.
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Dante hade placerat längst ner i helvetet idag. Dessa två uppgifter går att introducera och

inspirera med hjälp av tv-spelet men går, i likhet med eposet, inte att helt besvara utifrån

verken.  Eftersom inte ens utdraget krävs för att besvara dessa uppgifter, förutom för att få

Dantes bild av helvetet, finns möjlighet att ersätta texten helt med tv-spelet.

Dessa  uppgifter  som  flykt  från  texten använder  sig  av  elevernas  litterära  kompetens

eftersom uppgifterna är ute efter deras perspektiv och åsikter. Uppgifterna kopplar även ihop

elevernas erfarenheter med texten. Ett exempel är när eleverna ska beskriva sin egen bild av

helvetet  och  jämföra  den med  Dantes  bild.  Uppgiften  relaterar  således  elevernas  bild  av

helvetet till texten, samtidigt som den förutsätter att eleverna först tolkar texten själv, innan

tolkningen  går  i  dialog  med  texten.  Uppgifterna  har  då  möjlighet  att  utveckla  elevernas

literary transfer. Det är alltså inte möjligt för eleverna att lösa dessa uppgifter med hjälp av

matchningstekniker.  Ullström betonar dock att  för att  olika läsningar  ska gå i  dialog kan

pedagogisk vägledning krävas.82 

2.2.3 Uppgifter för att dikta vidare

Svenska impulser 2 är den enda av de tre undersökta läroböckerna som innehåller uppgifter

för att dikta vidare: den skriftliga uppgiften och de två muntliga uppgifterna tillhör denna

kategori av uppgifter. Tv-spelet kan fungera som inspiration till samtliga av dessa uppgifter

då eleverna bland annat ska skapa en egen modern helvetestratt. Uppgiften går alltså inte ut

på att hämta något från eposet mer än strukturen på helvetestratten, vilket går att göra med tv-

spelet  som bas.  Enligt  de  två  muntliga  uppgifterna  ska  eleverna  i  två  olika  tal  hylla  en

dödssynd respektive en person som kan representera en av de sju dygderna. Till detta behöver

eleverna varken läsa eposet eller spela tv-spelet, men som ingång och inspiration fungerar

båda verken. Detta innebär att eposet helt kan ersättas av tv-spelet. 

Dessa uppgifter kan kopplas till elevens erfarenheter, och har då möjligheten att utveckla

elevernas  literary  transferkompetens.  Blir  balansen  emellertid  ojämn  finns  risk  för  att

läsningen blir egocentrisk och möjligheten för eleverna att göra upptäckter i texten kan gå

förlorad.83 

82 Ullström 2009, s. 132.
83 Torell 2002, s. 87.
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3. Diskussion

Inledningsvis konstaterades att på grund av att berättande idag förekommer i många olika

medier finns det krav på att  skolan ska använda sig av berättande i andra medier,  utöver

litteratur,  så  att  eleverna  får  möjlighet  att  lära  sig  ta  ställning  till  många  olika  sorters

berättande. Läroböcker har tidigare varit en central källa till kunskap i undervisningen, bland

annat när det gäller berättande, och fortsätter vara det än idag. Detta speciellt som ett verktyg

för nya lärare och som källa till inspiration för lärare i allmänhet. Därför är uppsatsens syfte

att utreda vad elever kan lära sig genom att läsa delen ”Helvetet” i Den gudomliga komedin

respektive  spela  tv-spelet  Dante's  Inferno  och  om det  med  tv-spelets  hjälp  går  att  lösa

uppgifter i  ett  urval aktuella läroböcker ställda till  Dantes epos,  samt i vilken mån dessa

uppgifter bidrar till  att utveckla elevernas litterära kompetens och att uppnå svenskämnets

syfte som det formuleras i Gy 11.

Den första  av uppsatsens  frågeställningar  gäller  vilka kunskaper  som går  att  förvärva

genom att läsa delen ”Helvetet” i Den gudomliga komedin respektive spela Dante's Inferno.

Vad  gäller  tv-spel  och  lärande  generellt  menar  Jonas  Linderoth  att problemlösning,

metakognition,  spatiala  förmågor,  slutledningsförmågor  och  induktivt  resonerande  är

kompetenser  som  kan  övas  med  hjälp  av  tv-spel,  trots  att  tv-spelet  inte  är  utvecklat  i

pedagogiskt  syfte.  Även om det  inte  finns  någon garanti  att  eleverna  tillägnar  sig  dessa

förmågor genom att spela tv-spel på fritiden ökar möjligheterna för detta.  Dante's Inferno

innehåller emellertid också referenser till annan litteratur, som originalverket och Bibeln, och

historiska personer som Alexander den store. Spelaren kan alltså även lära sig någonting av

tv-spelets  innehåll,  som till  exempel  kultur-  och litteraturhistoria,  även om det  inte är en

garanti att det bidrar till lärande av de lärandemål som är formulerade för svenskämnet i Gy

11.  Spelar man ett  icke-pedagogiskt spel på fritiden kan det hävdas att  man lär sig vissa

generella  förmågor.  Dessa  spel  anses  dock  sakna,  för  undervisningen,  relevant  innehåll.

Utöver dessa generella förmågor och tv-spelets innehåll uppfyller tv-spelet även Linderoths

fyra argument för att använda tv-spel i undervisningen (lek som utveckling, en ny generation

av lärande, underhållande form förbättrar lärandet och dynamiska representationer).84 

Gällande frågan om det med tv-spelets hjälp går att lösa de uppgifter som finns till Dante

och hans epos i ett urval aktuella läroböcker i svenska för gymnasiet, visar undersökningen

att 11 av de 25 uppgifterna går att lösa med hjälp av tv-spelet. Tv-spelet kan alltså i relativt

84 Linderoth 2004, s. 28–30, 32.
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hög grad ersätta läsning av utdrag ur eposet, vilket snarare tyder på att det är frågorna som

brister eftersom de inte är specifika för de förmågor som litteraturläsningen övar.

Uppsatsens sista frågeställning, om i vilken mån uppgifterna i läroböckerna bidrar till att

utveckla  just  elevernas  litterära  kompetens  och  att  uppnå  svenskämnets  syfte  som  det

formuleras i  Gy 11, är det tydligt att uppgifterna till största delen inte utvecklar elevernas

litterära  kompetens  och  ofta  inte  heller  går  att  koppla  till  syftesbeskrivningen  för

svenskämnet.  När  det  gäller  litterär  kompetens  behärskar  eleven,  enligt  Örjan  Torell,

performanskompetens om hen kan diskutera en text i termer av komposition och teknik, alltså

till  exempel  de  litteraturvetenskapliga  begrepp  som  tillämpas  i  skolans

gymnasieundervisning.85 De uppgifter  som finns till  utdragen i  läroböckerna tränar  denna

kompetens i liten mån, och förekommer endast i läroböckerna Svenska Impulser 2 och Fixa

Litteraturen 2. Den förra innehåller både uppgifter som flykt från texten och uppgifter för att

dikta vidare och den senare uppgifter som flykt från texten. 

Uppgifter  som läskontroll är  den uppgiftskategori  som dominerar  och utgör  19 av 25

uppgifter i  de  undersökta  läroböckerna.  Detta  är  uppgifter  som  inte  kräver  att  eleverna

behöver läsa och förstå texten, utan kan hitta lösningen med hjälp av matchningstekniker,

vilket  kan  få  motsatt  effekt  och  istället  motverkar  de  förmågor  som utgör  den  litterära

kompetensen. Eftersom uppgifterna inte uppmuntrar eleverna till att koppla texten till egna

erfarenheter, tränas inte de tre polerna av litterär kompetens. 

De tre uppgifter, vilka går att kategorisera som uppgifter som flykt från texten, går att lösa

både med hjälp av eposet och tv-spelet. Till exempel kan verken användas som utgångspunkt

för vidare diskussion eftersom lösningarna på uppgifterna finns inom läsaren, istället för i

eposet eller tv-spelet. Eftersom uppgifterna kopplar ihop texten med elevernas erfarenheter

finns möjlighet att utveckla elevernas literary transfer och det blir därmed inte möjligt för

eleverna att lösa uppgifterna med hjälp av matchningstekniker. Uppgifterna tränar alltså viss

litterär kompetens men endast två av dem kräver egentligen eposet eller tv-spelet för att lösas.

Den tredje uppgiften lämnar utdraget helt och varken tv-spel eller epos krävs för att lösa eller

inspirera till uppgiften. 

De tre uppgifter som tillhör kategorin  uppgifter för att dikta vidare, vilka  fungerar som

ersättning till texten istället för att utvidga den, uppmuntrar eleverna till att koppla texten till

deras erfarenheter.  Dessa uppgifter  har  därför  även de möjligheten att  utveckla elevernas

85 Torell 2002, s. 82–84.
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literary transferkompetens. En av uppgifterna kräver dock varken epos eller tv-spel för att

lösas.

Ullström  betonar  att  för  att  elevernas  olika  läsningar  av  text  ska  gå  i  dialog  kan

pedagogisk vägledning krävas  och att  läroböckernas  uppgifter  kan hjälpa osäkra och nya

lärare med uppslag och nya idéer. Han påpekar dock litteratursamtalens syfte där elevernas

olika läsningar får möjlighet att utvecklas i dialog med andra. Läroböckernas uppgifter anser

han har potential att öka elevernas litterära kompetens men att de ofta vänder sig bort från

texten istället för att fördjupas i en dialog.86 Detta är också fallet i denna undersökning. Torell

beskriver att läsning av en text ofta blir olitterär om eleverna söker genom texten med hjälp

av matchningstekniker för att finna svar, då textens litterära kvalitéer och möjligheten till

dialog hamnar i skymundan. Den del av den litterära kompetens som benämns som literary

transfer-kompetens innebär  att  eleverna  ska  kunna  koppla  sina  egna  erfarenheter  till

innehållet. Det är alltså möjligt att träna elevernas litterära kompetens genom att använda tv-

spelet  för att  till  exempel koppla deras funderingar kring moral till  de ställningstaganden

spelaren måste ta i beslut om att fördöma eller benåda tv-spelets karaktärer. På så sätt går det

att skapa en dialog kring elevernas erfarenheter och tv-spelets innehåll. Spelaren är alltid i

centrum i  tv-spelet,  vilket kan bidra till  en egocentrisk läsning av innehållet  som gör att

eleven spelar igenom tv-spelet utan att reflektera över berättandet. Använder lärare sig istället

av tv-spelet i undervisningen som syfte att anpassa undervisningen till elevernas eventuella

fritidsintresse har  mediet  potential  att  vara ett  pedagogiskt verktyg som har  möjlighet  att

engagera eleverna att lära av olika varianter av berättande.87

Undervisningen ska enligt det centrala innehållet för svenskämnet i Gy 11 innehålla andra

medier utöver litteratur. Genom att använda sig av tv-spel i undervisningen uppfylls detta

centrala innehåll. Men trots att eleverna dessutom kan lära sig generella förmågor, namn på

historiska  personer  (både  gemensamt  med och utöver  de  som  nämns  i  delen  ”Helvetet”)

genom att spela Dante's Inferno samt att tv-spelet uppfyller Linderoths fyra argument för tv-

spel i undervisningen, så är detta inga kunskaper och förmågor som påtalas i Gy 11.

Svenskundervisningen ska enligt Gy 11 ge eleverna förutsättningar att utveckla:

4. Förmåga att läsa, arbeta med, reflektera över och kritiskt granska texter samt producera egna

texter med utgångspunkt i det lästa.

86 Ullström 2009, s. 138–139.
87 Torell 2002, s. 82–84.
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5. Kunskaper om centrala svenska och internationella skönlitterära verk och författarskap samt

förmåga att sätta in dessa i ett sammanhang.

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

tider, dels i film och andra medier.

7.  Förmåga att läsa,  arbeta med och reflektera över skönlitteratur från olika tider och kulturer

författade av såväl kvinnor som män samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa.88

Allt detta får eleverna ta del av om de läser läroböckernas utdrag ur Den gudomliga komedin,

den  information  som finns  kring  verket  och  till  viss  del  om de  spelar  Dante's  Inferno.

Uppgifterna i läroböckerna däremot bidrar inte i samma mån till att uppfylla svenskämnets

centrala innehåll och tränar inte heller elevernas litterära kompetens. Detta då endast två av

de tre undersökta läroböckerna innehåller uppgifter som tillåter eleverna att arbeta med och

reflektera över texten samt att endast sex av tjugofem uppgifter tillåter eleverna att producera

egen  idéer  med  texten  som  utgångspunkt.  De  uppgifter  som  finns  i  de  undersökta

läroböckerna  bör  därför  anpassas  till  adaptationen  om  tv-spelet  ska  användas  i

undervisningen.

En  av  skillnaderna  mellan  skönlitteratur  och  digitala  spel  som observerats  i  tidigare

forskning  rör  identifikation  med  huvudkaraktären,  men  att  läsar-  och  spelareffekterna

spänning, nyfikenhet och överraskning kan upplevas både genom att läsa boken och spela tv-

spelet.89 En  av  Anna  Gunders  slutsatser  är  att  spelaren  inte  får  följa  huvudkaraktärens

personliga  utveckling  i  samma  mån  som  läsaren.  Detta  är  dock  inte  fallet  i  denna

undersökning då spelaren djupgående får lära känna Dante och vilka synder han har begått

samt hans resa till frälsning. Det bör dock tilläggas att karaktären Dante spelaren lär känna

skiljer sig från karaktären Dante läsaren lär känna i originalverket.

När en adaptation ändrar medium, vilket är fallet när det gäller adaptationen mellan Den

gudomliga  komedin och  Dante's  Inferno,  skapas  även  en  förändring  i  konventioner  och

symbolsystem,  vilket  innebär  att  vissa  delar  i  adaptationsprocessen  måste  förkortas  eller

utvidgas.90 Det blir alltså problematiskt att använda tv-spelet som ersättning för eposet, då det

inte är en kopia av originalverket och många detaljer skiljer sig åt. Detta eftersom eleverna

kommer att lösa uppgifterna annorlunda om de endast spelar tv-spelet.  Anledningen är att

vissa av läroböckernas uppgifter ger olika lösningar beroende på om eleverna söker efter en

88 Skolverket 2011, s. 161.
89 Gunder 2007, s. 111–136.
90 Hutcheon 2013, s. 16.
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lösning  i  eposet  eller  i  tv-spelet.  Adaptationen  kommer  även  att  tilltala  eleverna  olika

beroende  på  om de  läst  eposet  innan  de  spelat  tv-spelet,  eftersom läsningen  inger  vissa

intertextuella förväntningar. Genom att spela tv-spelet blir eleverna mer aktiva i berättelsen

och elevernas snabbhet och tankeförmåga sätts på prov, vilket kan skapa en lust att fortsätta

upptäcka berättelsen. Tv-spelets värld kan även engagera eleverna med hjälp av det visuella

och auditiva effekterna.91 

Slutsatsen är att Dante's Inferno i det här fallet är olämplig att använda som ersättning till

Den gudomliga komedin i undervisningssammanhang, trots att tv-spelet tillhör den kategori

som  Gy  11 benämner  andra  medier.  För  det  första  på  grund  av  att  uppgifterna  inte  är

anpassade efter tv-spelet  och för det andra på grund av tv-spelets begränsningar gällande

lärande enligt Gy 11. Till sist resulterar tv-spelets till viss del våldsamma innehåll i att det har

en 18-års gräns och går således inte att  spela i  undervisningen annat än när eleverna har

åldern inne. Avslutningsvis kan dock sägas att detta inte hindrar lärare att notera den kunskap

eleverna eventuellt  tillgodogör sig genom att  spela  tv-spel  i  hemmet och använda sig av

elevernas egna erfarenheter och intressen i undervisningen. Tv-spelet kan därför användas

som komplement till  eposet bland annat som utgångspunkt för en dialog kring moraliska

beslut.  Tv-spelet  går även att  använda som ett  redskap för att  koppla ihop elevernas och

skolans värld för att anpassa undervisningen efter vad eleverna gör på fritiden. Om eleverna

ändå spelar tv-spelet i hemmet går det, med hjälp av lärarvägledning, att binda ihop de två

världarna så att eleverna får möjlighet att se att det går att lära överallt, och kanske till och

med: för livet.

91 Juul 1999, s. 50–51.
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4. Sammanfattning

Att döma av ett urval läroböcker är det vanligt förekommande i svenskundervisningen att läsa

utdrag ur litterära klassiker. Ofta ska eleverna läsa utdrag ur Den gudomliga komedin och lösa

ett antal uppgifter som är relaterade till texten. I dagens medieteknologiska samhälle kan det

argumenteras för att undervisningen ska innehålla andra medier som kan ställas mot litteratur,

dels för att det står i  Gy 11 och dels för att eleverna ska lära sig att ta ställning till andra

medier utöver skönlitteraturen. Denna uppsats syfte är att utreda vad elever kan lära sig när

de  läser  delen  ”Helvetet”  i  Den  gudomliga  komedin respektive  spelar  tv-spelet  Dante's

Inferno, om det med tv-spelets hjälp går att lösa de uppgifter som finns i ett urval läroböcker i

svenska för gymnasiet om Dante och hans epos samt i vilken mån dessa uppgifter bidrar till

att  utveckla  elevernas  litterära  kompetens  och  att  uppnå  svenskämnets  syfte  som  det

formuleras i Gy 11. 

För att besvara uppsatsens tre frågor används Linda Hutcheons adaptationsteori för att

analysera adaptationsprocessen mellan verken. Med hjälp av denna teori går det att utreda de

största  skillnaderna  och  likheterna  mellan  eposet  och  tv-spelet.  Denna  adaptationsanalys

kopplas sedan till uppgifterna i ett urval läroböcker för att undersöka om det går att besvara

dem  med  tv-spelet  som  utgångspunkt.  Uppgifterna  i  läroböckerna  som  studeras  är

kategoriserade utifrån Sten-Olof Ullströms indelning i kategorierna uppgifter som läskontroll,

uppgifter som flykt från texten och uppgifter för att dikta vidare. Detta för att undersöka om

den litterära kompetensen övas genom att lösa läroböckernas uppgifter. Till det använder jag

mig  av  Örjan  Torells  modell  över  konstitutionell  kompetens,  performanskompetens och

literary transfer-kompetens. Till sist jämför jag adaptationsanalysen och uppgiftskulturen i

läroböckerna med svenskämnets syfte som det är formulerat i Gy 11. 

Eposet och tv-spelet liknar varandra när det kommer till  hur miljön ser ut och ger ett

intryck  av  att  läsaren  och  spelaren  befinner  sig  i  helvetet,  men  skiljer  sig  i

karaktärsskildringarna.  Även då  det  finns  likheter  mellan  eposet  och  tv-spelet  skiljer  sig

själva berättandet. Hur miljön framställs är snarlika i verken men tv-spelet innehåller mer

problemlösning och våldsinslag än eposet. Undersökningen visar att tv-spelet i de flesta fall

inte kan användas till  att  lösa läroböckernas uppgifter  och ofta inte heller  övar elevernas

litterära kompetenser. Många av uppgifterna går att lösa genom matchningstekniker, utan att

eleverna behöver  läsa det  tillhörande utdraget  på djupet.  Läroböckernas  uppgifter  är  ofta

svåra  att  lösa  med  hjälp  av  endast  tv-spelet  som bas  och  måste  ofta  kompletteras  med
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utdragen ur eposet som finns i läroböckerna. För att spela tv-spelet i undervisningen krävs

alltså att uppgifterna anpassas till det nya mediet. Detta kombinerat med att tv-spelet har en

18-års gräns, gör att det är olämpligt att använda i undervisningen. 

Trots att eleverna kan tillägna sig förmågor som mediet tv-spel kan erbjuda, till exempel

spatiala  förmågor,  är  det  inget  som svarar  till  relevanta delar  av det  centrala  innehållet  i

undervisningen. Avslutningsvis kan dock sägas att det inte hindrar lärare att ta in den kunskap

elever eventuellt får genom att spela tv-spel i hemmet och att använda sig av elevernas egna

erfarenheter och intressen i undervisningen.
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